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--------------------------------------ACTA Nº. 4----------------------------------------- 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2008: Aos vinte e seis 

dias do mês de Setembro 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 13 de Junho 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) Parecer do Auditor Externo sobre a Posição Financeira do Município;---------- 
4) Revisão Orçamental nº. 2 – Aprovação;-------------------------------------------------- 
5) IMI – Fixação de Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis para 2009;------- 
6) Derrama para 2009 – Aprovação;---------------------------------------------------------- 
7) Participação Variável de IRS para 2009 – Aprovação;------------------------------- 
8) Proposta de Adesão à Associação “Rota da Bairrada” e Aprovação de 
Estatutos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 José Miguel da Rosa 
Felgueiras, tendo sido chamado para o substituir o senhor Carlos Alberto 
Esteves Rodrigues e o Presidente da Junta de Freguesia do Luso senhor 
Homero Cristina Serra, que foi substituído pelo Secretário da mesma Junta 
senhor Jorge Campos Carvalho. Faltou ainda com justificação a senhora Ana 
Filipa Varela Soares Pereira e o senhor Pedro Gonçalo Baía Ferreira da Costa.  

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão, começando 
por informar a Assembleia que estavam abertas as inscrições para quem 
pretendesse usar da palavra neste período.------------------------------------------------ 
O senhor Júlio Penetra interveio para referir que, sentindo a enorme 
preocupação dos dirigentes do Clube Desportivo do Luso e de muitos dos seus 
associados, particularmente dos adeptos do futebol, quanto ao estado de 
conservação e segurança do campo municipal Jorge Manuel, solicita que lhe 
seja permitido, neste ponto, reforçar estas preocupações que sabe que têm 
sido intensamente expostas pela actual direcção do clube ao executivo 
municipal, e deste têm recebido acolhimento e interesse, pelo que gostaria de 
saber para quando e em que extensão e dimensão, irão ser realizadas essas 
obras que consideram de necessidade mínima e urgente para a utilização das 
instalações pelos atletas e pelo público, com comodidade e segurança. 
Aproveitou para referir que hoje mesmo, teve uma informação que não tem 
muito completa, de que estaria a decorrer um prazo de candidaturas para apoio 
à instalação de relvados em campos de futebol, através da Direcção Geral dos 
Desportos, sendo um prazo que se extingue em 15 de Novembro.------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia interveio para referir que, por alguma 
deficiência de funcionamento que tem sido observada no passado, entende  
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que é preferível que a Câmara intervenha sempre no seguimento das 
intervenções dos membros da Assembleia Municipal e assim, como o senhor 
Júlio Penetra solicitou um esclarecimento ao senhor Presidente da Câmara, 
solicita que se o senhor Presidente estiver em condições de lhe responder, o 
faça desde já. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara referiu que, relativamente ao campo municipal 
do Luso que está a ser utilizado e bem, pelo Grupo Desportivo do Luso, está a 
ser elaborado um projecto que inclui a construção de balneários, de bancadas 
e do próprio arrelvamento do campo que, em princípio, será sintético, havendo 
também um assunto importante que se prende com o facto do campo ter que 
ser rodado em cerca de 90 graus, porque tem que ficar com a orientação 
rigorosamente igual à que tem o campo de futebol do centro de estágios, por 
ser a orientação definida e recomendada pelas normas do futebol. Disse ainda 
que estão a tentar negociar uma parcela de terreno necessária para fazer a 
rotação e, logo que o projecto esteja pronto, lançarão a obra a concurso, para 
poder ser iniciada. Quanto à questão do relvados sintéticos, chamou a atenção 
para o facto do município da Mealhada não ser abrangido pelo apoio referido, 
pelo facto de ter, felizmente, instalações desportivas que ultrapassam a média 
dos municípios do País. ------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Paiva para dizer: “antes de mais, não queria deixar 
passar em claro a minha subscrição à homenagem feita pelo senhor Júlio 
Penetra a um autarca do nosso concelho, o Professor Gonçalves, na última 
sessão. Aproveito também para homenagear todos os autarcas e lembro como 
exemplo e com saudade, o Professor Alberto Melo e recentemente o senhor 
João Saraiva. Nestes, faço passar a homenagem a todos os outros que têm 
apenas como finalidade o interesse da melhoria das condições da sua terra e a 
pretensão de fazer algo de positivo pelos seus conterrâneos. Tenho seguido 
alguns exemplos de autarcas que têm e tiveram uma atitude clara e 
transparente nas suas decisões, entre os quais estes se enquadram e gostaria 
também de dizer que acredito que, todos os que aqui estão ou exercem 
funções autárquicas noutros órgãos, agem na convicção que estão a tomar as 
melhores decisões para a sua terra. Acredito que todos os que aqui estamos, 
amamos a Mealhada e permitam-me dizer que, quando me refiro à Mealhada 
refiro-me a todo o concelho, todas as freguesias e todos os locais e penso que 
todos, à nossa maneira, somos apaixonados pelo Buçaco. Acredito que as 
convicções de cada um de nós são postas ao serviço do concelho, da forma 
que entende ser a melhor. Acredito que a nossa terra está antes de qualquer 
Partido. Utilizando uma frase que conheço de uma canção do Rui Veloso, se 
me permitem, podia terminar esta homenagem aos autarcas dizendo que  
«muito mais é o que nos une, do que aquilo que nos separa». E desta forma e 
aproveitando o que foi dito anteriormente, gostaria de partilhar convosco uma 
ideia chave que me é querida e me acompanha há muito tempo, que é: -  tudo 
o que contribui para a transparência nas instituições é positivo. Evita a crítica, 
os boatos, o diz que disse e a maledicência. Promove o comportamento ético e 
o bom desempenho. Desta forma e entrando noutro tema, considero que é 
positiva a auditoria, não sei se prevista para breve ou se já foi realizada, à 
Associação de Carnaval da Bairrada. É positiva para todas as partes 
interessadas – para a Câmara Municipal, porque conhece a aplicação das suas 
contribuições para o evento e espera-se que reforce as suas convicções que as  
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verbas disponibilizadas são importantes e bem aplicadas neste acontecimento 
de grande importância para o concelho e para a região. A Câmara Municipal 
acautela a sua obrigação de garantir uma correcta aplicação dos dinheiros 
públicos. Para a Associação de Carnaval da Bairrada – porque pode avaliar a 
sua capacidade de gestão e o seu comportamento ético, identificar 
determinados pontos que necessitem de melhoria e fortalecer a sua imagem 
junto de potenciais patrocinadores ou apoiantes do evento e também contribuir 
para a eliminação de eventuais suspeições que volta e meia se ouvem nas 
conversas de café e penso que todo o município também ganha, incluindo as 
escolas de samba, porque uma Associação forte e com um Carnaval 
reconhecidamente bom só pode ser vantajoso para todos. Gostava de repetir a 
ideia chave que disse há pouco tempo, que é – tudo o que contribui para a 
transparência nas instituições é positivo, evita a crítica, os boatos, o diz que 
disse e a maledicência, promove o comportamento ético e o bom desempenho. 
Isto para introduzir outro tema, que é relativo aos pedidos de informação sobre 
algumas situações eventualmente melindrosas e penso que este é um assunto 
que não vale a pena ocupar muito tempo com ele, pelo menos eu assim 
considero, porque são, para mim, assuntos marginais e que ultrapassam o meu 
entendimento de simples munícipe e que tenho como finalidade e como  
pretensão o bem do concelho e o contribuir da melhor forma possível para a 
resolução das questões do concelho, mas devo dizer o seguinte: - considero 
que quando estão em causa pessoas e o seu bom nome, a discrição é 
importante para salvaguardar esse bom nome. Considero que a oposição tem 
um papel fundamental no acompanhamento do desempenho municipal a todos 
os níveis. Considero que a oposição tem o dever de precaver os interesses dos 
munícipes, questionando sobre questões sobre as quais existam dúvidas ou 
para que foi alertada pelos mesmos, tendo sempre os cuidados necessários 
para a preservação do bom nome das pessoas e instituições. Considero 
também que os visados têm o direito à indignação e a querer ver clarificadas as 
situações a que foram expostos. Assim, considero que a Câmara Municipal 
pode ter um papel importante para ultrapassar este capítulo, utilizando as 
ferramentas ao seu dispor, para clarificar de uma vez por todas estas 
situações, seja através de uma auditoria ou de outra ferramenta que, com 
certeza, o executivo saberá melhor do que ninguém e penso que as várias 
partes interessadas agradecerão o “mudar a página”. O princípio de 
transparência aplicado à Associação de Carnaval da Bairrada deve ser 
transposto também para a Câmara Municipal. Penso que é uma excelente 
oportunidade para realizar uma auditoria e proclamar em voz alta os seus 
resultados, encerrando um capítulo que não tem grande interesse para o 
concelho. Para acabar e relembrando que o bem do nosso concelho deve ser o 
foco das nossas actuações, deixo algumas questões e sugestões: - primeiro e 
relativamente a uma nova ferramenta que existe e já há algum tempo, que são 
os relatórios de sustentabilidade – uma ferramenta que está a ter uma grande 
aceitação em instituições – em que a responsabilidade social é uma 
preocupação permanente, identificam os pontos fracos e estabelecem 
compromissos para o futuro, com metas e prazos bem definidos. Penso que a 
Câmara devia informar-se sobre este tipo de relatórios e ponderar a sua 
utilização. Outra proposta e que tem a ver um pouco com a semana da 
mobilidade, sei que a Câmara Municipal da Lousã está a implementar um  
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projecto pioneiro de mobilidade, que consiste em garantir que todos os 
cidadãos têm acesso a todos os locais do concelho. Como concelho turístico 
que também somos, seria sem dúvida uma mais valia para o nosso turismo, até 
porque existe um número crescente de turistas com mobilidade condicionada, 
não só pessoas portadoras de deficiência, mas também o chamado turismo de 
terceira idade. Julgo que esta mobilidade global é algo a ter em atenção pela 
câmara. Outra situação, é perceber de que forma está a ser trabalhada a 
oportunidade relacionada com a questão da existência do turismo do centro, 
que já vi que foram entregues agora alguns documentos que podem ter 
algumas novidades que ainda não sei, mas agradar-me-ia estar em Aveiro ou 
em Coimbra e ver promovidos o Luso-Buçaco e a Mealhada, coisa que até há 
pouco tempo não acontecia. Sempre que ia ao turismo de Coimbra ou à Rota 
da Luz, via que havia um espaço em branco entre Anadia e Coimbra. Espero 
que se aproveite também para alterar essa situação, visto que são pontos de 
grande atracção de turistas e turistas que com certeza consideram o Buçaco 
um sítio bem bonito para visitar. Outra questão e para terminar, foi com alguma 
tristeza que observei que no Ácqua Meeting, um acontecimento de projecção 
internacional não estiveram presentes as Termas do Luso, da Curia, nem as 
Águas do Luso. Isto é mais um desabafo, porque tinha alguma expectativa de 
ver representadas as termas e o turismo relacionado com a água neste evento, 
que é um evento internacional e porque vi as Termas de Felgueiras, de São 
Pedro do Sul entre outras aqui à volta, representadas. Óbviamente, que são 
instituições privadas que têm todo o direito e legitimidade e quem somos nós 
para fazer considerações sobre a sua actuação e gestão, mas permitam-me ter 
ficado um pouco triste, essencialmente por sentir que as termas são um 
património social, portanto são também um bocadinho de cada um de nós. 
Outra situação que queria aqui constatar é algo que entendi também como uma 
lição nesse seminário sobre turismo, em que constatei que existe uma 
associação que tem por objectivo promover o turismo do Porto e do norte e tem 
um grande dinamismo tanto ao nível nacional, como ao nível internacional. 
Isso, associado a outros factores, fez com que o Porto e a região do norte e a 
Madeira fossem os únicos destinos turísticos a ter um crescimento tanto no 
número de turistas, como no número de dormidas e o respectivo gasto diário. 
Mais uma sugestão só, que sei que poderá não ser directamente para o 
executivo, mas acho que tem sempre um papel importante se o quiser ter, foi 
verificar que existe um conjunto de termas do Norte, que aproveitou este 
acontecimento do Ácqua Meeting para se apresentarem e para se promoverem 
como Termas do Norte e estarem a utilizar essa marca. Eu acho que isto 
poderá ser, eventualmente, uma forma também de o nosso turismo se 
promover”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por solicitação do senhor Presidente da Assembleia, o senhor Presidente da 
Câmara referiu não ter sobre este assunto esclarecimentos a dar, dado ter sido 
uma intervenção multifacetada, no entanto, há algumas questões simples a que 
quer chamar a atenção, pois quando o senhor Pedro Paiva diz, a propósito do 
Turismo do Centro de Portugal, que notou um grande “buraco” entre Anadia e 
Coimbra, diria que notou um grande “buraco” entre Oliveira do Bairro e 
Coimbra, porque eram as duas Juntas de Turismo que foram extintas.------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para fazer a seguinte intervenção: 
“em primeiro lugar gostava de perguntar à Câmara o seguinte : - li uma notícia  
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em que a Curia e o Luso foram os locais apontados para a possível instalação 
da sede da nova entidade regional de turismo do centro de Portugal e nós 
sabemos que nestas matérias, muitas vezes, as Câmaras terão que fazer 
acções de promoção no sentido de cativar algumas coisas. Eu gostava de 
saber se, porventura, por parte da Câmara Municipal foi tomada alguma 
iniciativa neste sentido de conseguir que esta Entidade Regional de Turismo do 
Centro, porventura possa vir a ser instalada no Luso. A segunda questão que 
gostava de tratar, prende-se com o já anunciado encerramento das urgências 
do Hospital da Misericórdia, no período nocturno e congratular alguma 
preocupação manifestada pelo senhor Presidente da Câmara, no sentido de 
comunicar à Ministra da Saúde esse facto e também a preocupação 
manifestada pelo executivo, que julgo que também estão solidários com esta 
posição do senhor Presidente da Câmara, em mostrar que, tendo encerrado o 
serviço de atendimento permanente, não há no concelho outra alternativa em 
termos de cuidados nocturnos. A terceira questão, é mais uma exposição e tem 
a ver com um tema levantado, por mim, na última sessão da Assembleia 
Municipal e gostava de aproveitar também as palavras do meu colega de 
bancada Pedro Paiva que, nestas matérias de auditorias, princípios de 
transparência, é bom que haja discrição e da nossa parte houve essa discrição, 
no sentido de não se publicitar as acções que estavam a ser tomadas, mas 
tivemos uma surpresa, em que parece que há novos interventores políticos, já 
não são os Presidentes, não são os Vereadores que discutem as questões 
levantadas numa sessão da Assembleia, passámos a ter assessores de 
imprensa a defender posições do Partido Socialista. Eu como não quero 
alimentar réplicas, tréplicas de artigos de opinião, entendi que esta matéria 
deve ser tratada com a discrição necessária e, por isso, de acordo com as 
diligências que efectuei, vou apresentar no fim desta sessão, à Mesa da 
Assembleia, o relatório daquilo que eu entendo que são algumas conclusões 
da análise que eu fiz, que coloca também algumas dúvidas e que eu gostava 
também que fossem depois respondidas por escrito, não pela assessora mas 
pelo executivo, porque acho que estas matérias devem ser tratadas em sede 
de Assembleia Municipal e não nas páginas dos jornais e dizer também que, 
sobre esta matéria preocupou-nos não querer melindrar pessoalmente 
ninguém, não quisemos afrontar pessoalmente ninguém, quisemos tão 
sómente, de uma forma discreta, analisar a documentação, analisar os 
concursos, tomar alguns apontamentos, fazer um relatório e, com isso, depois 
apresentar à Câmara Municipal. Se temos algumas dúvidas, é com a Câmara 
Municipal que eu tenho que tratar, não é com outras pessoas externas, porque 
se assim fosse, mal seria eu dizer que não concordo com os novos Paços do 
Concelho, teria logo um gabinete da Câmara a fazer um artigo de opinião e que 
transformaríamos esta Sala numa coisa assessória e passaríamos a tratar, não 
com os verdadeiros representantes do poder, legitimamente eleito, mas com 
funcionários da Câmara que me merecem todo o respeito, mas que devem ter 
também um princípio de discrição, no sentido de não tratar e até ofender 
pessoalmente membros desta Câmara que julgo que devem merecer o respeito 
de todos nós”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia para perguntar ao senhor António 
Miguel se o que disse na sua intervenção foi aquilo que ouviu, de que: “uma 
assessora de imprensa veiculou posições do Partido Socialista? Foi isso que 
disse? Mas as posições do Partido Socialista são assumidas nos órgãos  
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próprios, pelos órgãos próprios. Nenhuma assessora de imprensa representa o 
Partido Socialista, nem mesmo qualquer socialista, incluindo eu e sou o 
Presidente da Comissão Política Concelhia como sabe, mas os órgãos próprios 
são o seu Secretariado e a Comissão Política. A senhora assessora de 
imprensa, seja ela quem for, mesmo que seja inscrita no Partido Socialista, não 
vincula o Partido Socialista. E isso é verdade no meu Partido e no seu e sei 
que isso é assim e é para deixar isto muito claro”.---------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara interveio de seguida para referir: “eu quero 
dizer ao senhor Dr. António Miguel que não houve, nem haverá, nem há 
nenhum Gabinete da Câmara Municipal que emita qualquer opinião de índole 
partidária. Quero-lhe dizer e o senhor deve reflectir um bocadinho, que as 
pessoas sejam elas quais forem, têm direito à sua opinião e outra coisa que eu 
prezo muito, isto independentemente de eu dizer se concordo ou não concordo 
com aquilo que essas pessoas dizem ou fazem, quero dizer que, dentro do seu 
período de trabalho, nenhum funcionário da Câmara, nenhum prestador de 
serviços da Câmara, e o senhor está em melhores condições que ninguém 
para entender o que são prestadores de serviços e o que são funcionários,  
não é tudo a mesma coisa como possa pensar e penso que não pensa isso, vir 
aqui com expressões que nos gabinetes da Câmara se fazem ofensas a 
terceiros, quero-lhe dizer o seguinte: - qualquer cidadão tem o direito de ter 
opinião. Qualquer, seja contra o Presidente da Câmara, isso parece que é 
normal e é legítimo, seja contra ou a favor de qualquer membro eleito de um 
órgão autárquico. Todos nós estamos sujeitos ao escrutínio público, não é só o 
Presidente da Câmara, somos todos, independentemente de concordarmos ou 
não com aquilo que dizem e nessa matéria de concordar ou não com aquilo 
que dizem, eu remeto-me um bocado ao silêncio e nem me pronuncio. Certo? 
E por outro lado, quero lhe dizer que é feio tentar dominar alguém pelo 
estômago. É muito feio. Estamos num País onde felizmente há liberdade e é 
preciso respeitar os valores que essa liberdade representa. Tentar dominar 
alguém pelo estômago, não contam comigo. Entende o que isto quer dizer, não 
entende?”-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, senhor José 
Felgueiras, para se congratular com o número de obras que a Câmara tem, nas 
suas diversas fases, desde o concurso até à execução, passando pela 
adjudicação. Continuou: “Ao ler a primeira fase de um concurso fiquei triste ao 
ver  nesta fase – piso sintético do campo Dr. Américo Couto. Pobres crianças, 
lá vão mais uma série de meses a jogar na poeira, ou na lama, imagine-se – no 
campo de Casal Comba. Qual terá sido a razão para que isto acontecesse? 
Não sei qual foi. Aproveito esta oportunidade para solicitar à Câmara que na 
próxima Assembleia, neste capítulo, já esteja incluído o concurso para a 
colocação do Fontanário que havia no Jardim Municipal, para quem não 
conhece, onde antigamente estavam os táxis, dado que agora vão mudar de 
sítio, a qual será incluída na remodelação do Jardim que, tanto quanto sei, já 
está em projecto elaborado e está na hora, penso eu, de passar à fase de 
adjudicação. A sede do Concelho também merece algumas melhorias. Fala-se 
muito na pedonalização da Rua Dr. José Cerveira Lebre – na qualidade de 
Presidente da Junta e mandatado para tal pela minha Assembleia de 
Freguesia, gostaria de manifestar, até mesmo pessoalmente, a minha 
discordância pelo que se lá vai fazer. Tanto quanto sei, vai ser feita uma  
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passagem só para carros, sendo alargados os passeios – eu penso que isto vai 
ser um inferno. Gostaria de alertar que talvez seja de pensar-se em pedonalizar 
na totalidade ou pôr parquímetros que, na 1ª. Fase de 10 a 15  minutos, sejam 
baratos e depois sejam muito caros, para que as pessoas não tenham a 
tendência de deixar lá os carros todos os dias, porque nós sabemos e penso 
que será um pouco de utopia nesta situação, o carro pára normalmente para 
fazer qualquer coisa e passado um minuto temos uma fila infernal ou temos, tal 
como acontece agora, os passeios cheios de carros, com perigo para as 
pessoas que circulam nos respectivos passeios. Foi abordado aqui o problema 
do Hospital. Como é evidente preocupa-me e gostaria de saber quanto é que 
custa a manutenção do Hospital durante a noite. Não é tão simples assim, dizer 
que acabou. Não pode acabar e se o Hospital tem internamento, é evidente 
que há toda uma equipa que tem que ficar para, quanto mais não seja, prestar 
assistência aos operados. Fechar por fechar, penso que se essa fosse a 
resolução para o problema do nosso Hospital, eu apoiá-la-ia, mas assim, tenho 
algumas dúvidas como cidadão desta terra, em aproveitar”.---------------------------     
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para referir que registou a 
mágoa sentida pelo senhor José Felgueiras, quanto ao atraso na questão do 
concurso do piso sintético, mas há um facto que é necessário registar, é que a 
informação que chegou à Assembleia foi feita no dia 16 de Setembro, é certo 
que a obra estava em fase de concurso, mas foi adjudicada no dia 18 de 
Setembro e a consignação dos trabalhos vai ser muito breve. Relativamente à 
questão do Fontenário, foram dadas indicações pela Câmara, no contexto das 
obras que têm muito a ver também, em termos de projecto, com o edifício 
municipal, a indicação tem previsto o chamado “ponto de água” em que este 
vai ser a reconstrução também do célebre Fontenário. Sobre o que foi referido 
quanto à rua Dr. José Cerveira Lebre, referiu que o senhor José Felgueiras, se 
calhar, é capaz de conhecer melhor o projecto que ele próprio, porque ainda 
não o viu, mas com certeza que as chamadas de atenção e de posição serão 
tomadas em consideração pela Câmara. Sobre a referência feita quanto ao 
encerramento das urgências do Hospital, subscreve inteiramente, quanto custa 
também não sabe, por nunca lhe ter sido nada apresentado nesse aspecto e, 
mesmo que soubesse, a única coisa que já foi aqui dita é que foi exposto à 
Senhora Ministra da Saúde a situação do encerramento das urgências da meia 
noite às oito horas, no Hospital da Misericórdia da Mealhada. Foi uma situação 
que o senhor Provedor da Santa Casa expôs à Câmara mas que, talvez por 
lapso, não enviou à senhora Ministra.-------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Carlos Rodrigues para fazer a seguinte intervenção, 
dirigindo-se ao senhor Presidente da Câmara: “Para onde queremos que o 
Luso vá? Temos que reflectir acerca deste tema. Destina turístico ou 
dormitório? Nós, autarcas de esquerda, de direita, desta Assembleia Municipal, 
das Assembleias de Freguesia e do Executivo Municipal, o que temos feito? 
Quais os resultados? Não estou aqui a culpar A,B ou C. Somos todos 
responsáveis pelo imobilismo do turismo do Luso, o qual além de asfixiar os 
comerciantes e hoteleiros, os deixa à porta da falência e do desespero. Desde 
o ano 2000 que ouço dizer que é importante revitalizar as Termas, mas este 
processo tem estado demasiadamente lento. Os comerciantes e hoteleiros não 
podem esperar mais. A Câmara tem estado envolvida e deve, junto dos seus 
parceiros, acelerar as negociações. O Verão de 2008 foi desastroso. Eu próprio 
estranhei. Acredito que as obras realizadas dêem outra cara ao Luso, mas  
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aquilo que o Luso necessita é, sobretudo, de promoção. Trabalho na rua 
Ferreira Borges, em Coimbra, e posso garantir que passam milhares de turistas 
por dia naquela artéria da cidade, tão perto do nosso Concelho, rico em oferta 
turística, mas o problema é que ninguém adivinha qual é a nossa oferta. 
Quando chegamos à Mealhada deparamos com campanha referente às 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada. Concordo. Há que promover. Foi uma boa 
ideia, mas porque não promover também o Luso e o Buçaco? Já ninguém 
acredita que o Luso possa voltar a ser um destino de férias. Eu próprio, 
também tenho sérias dúvidas. Quais são os objectivos defendidos pela 
Câmara? Obtiveram-se resultados? O Parque de Campismo tem atraído 
turistas? Dúvidas e mais dúvidas é aquilo que, nós lusenses, temos quanto ao 
futuro da nossa Vila. Os dias e os anos passam, a contestação aumenta. 
Acredito, no entanto, que o executivo tem a capacidade de olhar, olhos nos 
olhos, os lusenses, a fim de lhes resolver os seus problemas, os quais bem 
necessitam. Solicitaram-me informações quanto a uma petição que lhe foi 
remetida no mês de Julho, pelos comerciantes do Luso, a qual passo a ler:« 
Petição – Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Mealhada: Os 
abaixo assinados, a explorar na Vila do Luso lojas de comércio, cafés e 
quiosques de recordações, muito dependentes do movimento de visitantes e 
turistas, vêm por este meio expor e solicitar a V. Exª. o seguinte: - 1º. Ponto - 
confiamos que as obras a decorrer no centro do Luso, fonte de S. João e 
Avenida Navarro, irão no futuro ajudar a melhorar as nossas actividades e, por 
isso, compreendemos os transtornos que eles implicam. 2º. Ponto – porém, o 
facto de os trabalhos estarem a atravessar os meses de Verão, está a agravar 
este transtorno de uma forma dificilmente suportável para os nossos pequenos 
negócios, afectados por uma grande redução nas vendas habituais. 3º. Ponto – 
perante esta realidade, vimos solicitar a V. Exª. que pondere a possibilidade de 
criar e atribuir formas de compensação e apoios que nos ajudem a atenuar as 
grandes dificuldades que estamos a atravessar. Julho,12 de Julho de 2008”.----    
E continuou a dizer: “até ao dia de hoje não obtiveram resposta. Porquê? 
Pensa agendar uma reunião com os comerciantes do Luso? ------------------------- 
E para finalizar e porque saiu no dia 15 de Setembro de 2008, a Portaria nº. 
1037/2008, que regula os Estatutos da entidade Regional de Turismo do 
Centro de Portugal, disse que deseja que a sede desta Entidade seja instalada 
no Luso, perguntando qual o papel da Câmara nesta Entidade e se pensam 
criar um posto de turismo municipal, conforme está descrito no ponto 6 da 
mesma portaria, que diz que “as câmaras podem ter na sua área territorial, um 
posto de turismo municipal”. Seguidamente fez entrega à Mesa, de uma 
Proposta da bancada do Partido Socialista referente a este tema.------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para referir que 
esta ou qualquer outra Proposta que surja no Período Antes da Ordem do Dia, 
será apreciada no final. De imediato, deu a palavra ao senhor Presidente da 
Câmara, para responder ao senhor Carlos Rodrigues.---------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara referiu que, quando foi dito que o executivo 
tem capacidade para dinamizar, também acha que todos os agentes 
económicos do Luso e as pessoas do Luso, também têm capacidade para isso, 
juntamente com o executivo. Quando diz que foi enviada uma exposição à  
Câmara Municipal, a pedir compensações, é sabido que a Câmara não pode 
conceder compensações desse género. É sabido que todo o País atravessa 
um período bastante difícil, em termos económicos, mas serem atribuídas  
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responsabilidades à Câmara, por efectuar obras no Luso, no Verão, gostaria de 
perguntar se a Câmara deveria ter interrompido as obras, pagar aos 
empreiteiros os prejuízos pela interrupção e depois, eventualmente, aumentar 
os impostos para se pagar desses prejuízos, dos empreiteiros por lucros não 
obtidos, quer  no final quanto às revisões de preços. A exposição dos senhores 
hoteleiros e comerciantes do Luso foi apreciada, mas a resposta não pode ser 
dada, nos termos em que é referida, no entanto, mandou dar resposta ao 
primeiro subscritor da exposição, dizendo-lhe que a Câmara apenas tem 
competência nalgumas áreas sociais, para poder intervir. Quanto às 
compensações solicitadas, pergunta o senhor Presidente, como é que iriam ser 
avaliadas as compensações devidas a cada um, no caso de serem legais?------
Quanto à Região de Turismo, referiu que todos fazem votos para que a sede 
venha para o Luso e, por isso, pediu ao senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, que seja tomada hoje a deliberação da Adesão do Município da 
Mealhada à Turismo do Centro de Portugal, para que no dia 6 de Outubro, o 
Município da Mealhada possa ter voto e participar nos órgãos desta Região de 
Turismo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Jorge Carvalho, secretário da Junta de Freguesia do Luso 
em substituição do Presidente da mesma Junta de Freguesia, para se referir ao 
Clube Desportivo do Luso, a propósito da intervenção do senhor Júlio Penetra 
quanto às obras do campo Jorge Manuel, dizendo que, com o currículo que 
tem como dirigente desportivo e sendo de novo Presidente da Direcção do 
mesmo Clube onde regressou passados 20 anos e em que encontrou o Clube 
em piores condições, vão apresentar-se no  Campeonato Nacional da 2ª. 
Divisão Distrital com muita galhardia e nobreza, mas também com muita 
humildade e já que o anterior Presidente não apresentou, lamentavelmente, a 
candidatura aos apoios da Câmara Municipal, gostaria que essa verba fosse 
utilizada nas obras necessárias à utilização do campo para esta época, tendo 
referido diversos melhoramentos necessários, de imediato. Referiu ainda 
alguns contratempos que têm verificado quanto à necessidade de utilizarem o 
centro de estágios do Luso, atrevendo-se mesmo a dizer que são perseguidos 
por motivos alheios aos seus desígnios.----------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara referiu que, quanto à essência desta 
intervenção, já tinha respondido ao senhor Júlio Penetra, querendo apenas 
dizer ao senhor Jorge Carvalho que, na qualidade de Presidente do Clube 
Desportivo do Luso, seria motivo para não intervir nesta Assembleia, mas já 
que referiu que o Grupo Desportivo do Luso era perseguido, gostava de saber 
por quem, se é pela Câmara, se por alguém específicamente, porque é um 
bocado doloroso ouvir isto.---------------------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para dizer que tem uma questão para 
colocar à senhora Vice-Presidente, mas também não ficava de bem com a sua 
consciência, se não desse uma achega a dois assuntos que aqui foram 
colocados. Um yem a ver com uma notícia na imprensa e, dirigindo-se ao 
senhor Dr. António Miguel referiu: “o senhor Presidente já disse e muito bem, 
que qualquer cidadão português é livre de dizer a sua opinião. Aquilo que eu li  
na imprensa e penso que todos nós lemos, foi um artigo de uma cidadã 
portuguesa, que entendeu falar sobre um determinado assunto. Portanto, o 
artigo tanto quanto vi, estava assinado por uma senhora Filipa Gaioso, que não 
sei quem é, não tenho o prazer de conhecer e em lado nenhum eu li, nem 
estava assinado que aquela senhora seria a assessora de imprensa do  
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executivo municipal, ou seja, que estaria a escrever aquele artigo nessa 
qualidade ou, muito menos, ao serviço do Partido Socialista. Eu queria deixar 
isto bem claro. Relativamente às obras no Luso, que foram aqui focadas, eu 
resolvi intervir, porque efectivamente compreendo, no fundo, o mal estar das  
pessoas do Luso, mas também compreendo a posição da Câmara Municipal. 
Eu ando nas obras, como toda a gente sabe, e sei o quanto é difícil gerir as 
obras e gerir, nomeadamente, o estaleiro de uma obra e penso que, em termos 
de estaleiro de obra, aquela obra não tem corrido bem. Tenho ido algumas 
vezes ao Luso e o que eu noto é que, quando chegamos ao Luso, há uma 
grande desorganização naquela obra. É pó, é pedras, tudo por qualquer lado. 
Quando chegamos ao centro da Vila, o impacto que temos deveria ser um 
impacto de estarmos expectantes com uma obra e é um impacto terrível, 
porque o que vemos é lixo, tudo desorganizado. Cheguei a ver um banco de 
jardim completamente enclausurado por pedras, porque nem sequer houve o 
cuidado de pegar naquele banco, retirá-lo dali e levá-lo para algum sítio. Penso 
que houve algum descuido, mas também reconheço que uma obra daquelas, 
pela especificidade da obra, que é difícil gerir, é difícil termos locais para 
arrumar aquele tipo de material. Agora, penso que devia ter havido algum 
cuidado e acabo por compreender a indignação das pessoas, porque eu sou da 
área e quando lá chego também me faz confusão. Acho que neste momento 
devia andar tudo curioso para ver o resultado final e anda tudo às voltas uns 
com os outros. Quando foi lido o abaixo assinado dos comerciantes, 
provavelmente as pessoas não terão feito aquilo a pedir compensações 
monetárias, mas do meu ponto de vista, penso que aquela obra, atravessando 
a época no tempo que atravessou, deveria ter sido tratada em termos de 
cuidados de obra, de outra forma. Não estou a criticar ninguém, estou a dizer 
qual é a minha opinião e que acho que, de facto, houve se calhar pouco 
cuidado, não estivemos todos atentos, mas eu também me incluo nisso, porque 
se calhar também tenho o dever e a obrigação de chamar a atenção de quem 
está no poder. Agora, gostava de questionar a senhora Vice-Presidente sobre 
uma questão que me foi colocada hoje à tarde. Antes de mais, queria 
congratular-me como habitante da Antes, pela Escola do 1º. CEB. Acho que 
era uma obra muito necessária e que é merecida da população da Antes. Hoje 
colocaram-me uma questão que, no mínimo, é caricata. Fiquei 
preocupadíssima, não tive tempo de falar com o senhor Benjamim, que está 
aqui, que é o seguinte: - a obra foi ocupada, tem professores, tem crianças, 
está ocupada há cerca de duas semanas, pelo menos uma semana com 
crianças e disseram-me hoje à tarde, não sei se é verdade ou não, estou a 
transmitir o que duas mães me vieram perguntar o porquê, que a Escola abriu 
sem qualquer consumível – sem papel higiénico, sem sabonete, sem 
detergentes de limpeza – não sei se é verdade ou não, foi-me dito isto hoje. 
Estou só aqui a lançar um alerta. Levantaram outra questão, que tem a ver com 
a tarefeira – a escola tem uma tarefeira, que me disseram que faz duas horas  
de serviço por dia na Escola. Bem sei que as tarefeiras são da 
responsabilidade do Agrupamento, mas estou a deixar aqui um alerta. A 
preocupação dos pais e é por isso que estou a deixar este alerta, é de que nem 
sempre os professores das actividades extracurriculares chegam no horário 
certo e eu sei do que estou a falar. Já aconteceu esta semana, se não 
estivesse lá a tarefeira que ali trabalha, antes da hora que devia estar, não 
estava lá ninguém para ficar com os meninos, portanto, acho que devemos  



                                                                                                           FOLHA Nº._____________ 

 

                                                                                                                          _______________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

 
 
estar atentos a isso. Se me alertaram para isto, eu estou aqui também a alertar, 
não estou a fazer nenhuma crítica. Relativamente à questão dos consumíveis, 
acho que, realmente, há aqui qualquer coisa que a ser verdade, não está a 
funcionar. Só queria que me esclarecessem, para amanhã poder também dizer 
aquilo que me puderem dizer”.-----------------------------------------------------------------       
O senhor Presidente da Câmara deu a palavra à senhora Vice-Presidente, que 
detém o pelouro da Educação e que passou a referir o seguinte: “relativamente 
às questões levantadas, eu lamento, porque tive uma reunião logo no primeiro 
dia com os pais e lamento que as questões não sejam levantadas no sítio 
certo. Acho que é muito mais fácil que essa do diz-que-disse, mas agradeço. 
Relativamente aos consumíveis, o senhor Benjamim está aí, sabe 
perfeitamente que é da responsabilidade das Juntas de Freguesia, os 
consumíveis nas EB1, de acordo com o protocolo que existe. É óbvio que, com 
certeza, o senhor Benjamim também não foi alertado para a situação, acredito 
perfeitamente. É uma escola nova e o que lamento, neste concelho, é que as 
pessoas olhem para os buracos e não olhem para as obras. Olhem para a falha 
e não olhem para o benefício, porque a Antes é a única freguesia, deste 
concelho, que tem um parque escolar de excelência. Tem um excelente Jardim 
de Infância, que dá para ele e com certeza para a freguesia da Mealhada e de 
Ventosa, tem hoje uma excelente EB1. Todos nós sabemos o esforço que foi 
em conseguir ter a Escola a funcionar, porque era vontade dos pais que assim 
acontecesse, no primeiro dia as crianças estarem já no edifício novo e eu quero 
aqui também aqui referir a excelente colaboração que tivemos da IPSS da 
Antes, foi exímia, partilhou connosco todas as nossas preocupações durante a 
fase de construção, e não só, é, sem dúvida, um dos grandes parceiros que 
nós temos na área da educação, no concelho e, por isso, com a preocupação 
da mudança em que todos estivemos envolvidos, incluindo o Presidente da 
Junta, que alguém não se tenha lembrado, nem as próprias professoras, com a 
preocupação de colocarem tudo no sítio, provavelmente não se lembraram dos 
consumíveis. Até porque, a Escola ficou muitíssimo bem limpa, com uma 
limpeza para receber crianças, num equipamento novo, de qualidade. Sem 
dúvida que o senhor Benjamim vai tratar do assunto e nós falar sobre o 
assunto. Tenho pena que não seja a pessoa responsável por isso, que era a 
professora do 1º. Ciclo, é que deveria informar o Presidente da Junta de 
Freguesia, como sempre fez. Não cabia à mãe de A, nem à mãe de B, e eu 
acho que os pais têm que se preocupar mais com a função deles, que é a 
função de educador. Não têm que se preocupar com a limpeza da Escola, a 
não ser que queiram colaborar, porque cabe à professora, porque é a primeira 
pessoa responsável, dentro daquela infraestrutura, de informar às pessoas 
responsáveis, às pessoas que têm competência na decisão, que agissem. E, 
por isso, acho que este não é o meio e penso que a Câmara não merece esta  
reacção, por parte de algumas pessoas da Antes. Felizmente que são poucas, 
mas denigrem, porque era bom que o resto do concelho fosse visitar a escola, 
para ver o que é que a Antes lá tem. Relativamente às tarefeiras, isso não é da 
nossa competência, só apenas a partir do dia 1 de janeiro de 2009, no entanto, 
foi uma situação também tratada, até agilizada com o acordo dos pais, porque 
alguns pais estão muito envolvidos na situação. No que diz respeito a essas 
disfunções de horários das professoras das AECs, quero dizer que cabe à 
professora titular da turma fazer as pontes e agilizar no sentido de que as 
coisas corram da melhor maneira. Se não correrem ou se ela por acaso não o  
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conseguir fazer, ela deve informar, de imediato, o coordenador das actividades 
de enriquecimento curricular da Câmara, para agir, para que isso não 
aconteça. Não há situação nenhuma, que não nos seja informado, 
normalmente é pelo agrupamento, porque quando a professora não consegue 
fazer a ponte, fala com o agrupamento e este informa a coordenadora, que 
toma medidas. Até porque nós, este ano, temos uma bolsa de professores de 
AECs que nos permite assegurar todas essas situações, mas não nos vamos 
substituir às competências e às obrigações do professor titular”.--------------------- 
Interveio o senhor Luís Tovim para fazer a seguinte intervenção: “Após a leitura 
do terceiro ponto da ordem de trabalhos da Acta nº. 13, de 10 de Julho de 
2008, sobre a requalificação do campo de treinos da Mealhada, e após na 
última Assembleia ter pedido respeito pela instituição de utilidade pública que é 
o Grupo Desportivo da Mealhada, a colegas de bancada, não podia deixar de 
vir hoje pedir o mesmo, em relação aos vereadores da oposição, que se acabe 
de uma vez, de utilizar o nome do Grupo Desportivo da Mealhada, para fazer 
política. A Direcção do Grupo Desportivo da Mealhada sempre foi a favor da 
requalificação do piso do campo de treinos, achando esta uma obra prioritária, 
até mais que a própria obra da bancada, que acabou de ser concluída. Queria 
também comentar uma intervenção desta própria reunião, que passo a citar: «o 
senhor Presidente da Câmara interveio novamente, a propósito deste assunto, 
para dizer que as crianças das escolas de formação não põem os pés no actual 
campo relvado, tendo referido que não percebe porquê, mas esta é a opção do 
clube e não discute. Disse que o relvado parece estar ali como um bibelot e 
que só é utilizado pelo GDM sénior nos campeonatos distritais». Acho esta 
afirmação um bocado descabida e fora da realidade e, por isso, vou entregar à 
Mesa da Assembleia Municipal uma informação do Grupo Desportivo da 
Mealhada. Também gostava que o Presidente se preocupasse com o facto de 
muitas vezes estarem cinquenta miúdos dentro de um balneário a equiparem-
se e a tomar banho e que se preocupasse por os atletas actualmente  estarem 
a treinar quase às escuras ou mesmo às escuras”.--------------------------------------       
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para referir que em seu 
entender, os membros da Assembleia não devem vir para aqui vestindo a 
roupa de dirigentes desportivos ou outra coisa no género, podendo fazê-lo no 
final da sessão, como pessoas do público. Ainda assim, é verdade o que o 
senhor Luís Tovim referiu quanto ao que leu na acta da Câmara, porque houve 
pais de crianças que fizeram chegar a informação à Câmara. O campo 
municipal é utilizado segundo as normas do clube, mas que não digam que é a 
Câmara que não presta boas condições. Quanto à iluminação, por vezes 
mesmo sendo pouca, é demais, porque ainda hoje quando por lá passou, 
estava a luz acesa e não havia ninguém no campo. Disse ainda que, 
naturalmente, agora com as obras, as condições da iluminação serão 
melhoradas. Entende que é preciso que todos reconheçam o esforço do 
município, para proporcionar neste concelho, óptimas condições desportivas a 
todos os jovens e a todas as pessoas que querem praticar desporto. “Graças 
ao esforço de todos os executivos municipais, temos um município bem servido 
de boas condições desportivas, de tal ordem, que nem nos podemos 
candidatar a ter um campo com relva sintética, com o apoio do Estado, tal 
como disse há bocado”, referiu ainda o senhor Presidente da Câmara. ----------- 
Seguidamente, o senhor Luís Tovim fez entrega à Mesa de uma informação 
escrita, para ser lida.------------------------------------------------------------------------------ 
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Devidamente autorizado pelo senhor Presidente da Câmara, interveio o senhor 
Vereador Carlos Marques, para referir o seguinte: “em nome dos Vereadores 
da oposição – Partido Social Democrata – e só pedi a palavra, porque os 
vereadores do PSD foram mencionados na intervenção que o senhor Luís 
Tovim acabou de fazer. Disse o senhor Luís Tovim e fez aqui um pedido 
expresso, para que os vereadores da oposição deixem de utilizar o Grupo 
Desportivo da Mealhada, para fazer política. Eu quero dizer o seguinte – esta 
frase que utilizou, na minha perspectiva e na perspectiva, penso eu, dos 
vereadores do Partido que represento na Câmara Municipal, são 
profundamente injustas. E digo-lhe porquê – fazendo aqui também uma nota 
prévia à palavra política, parece que a palavra política tem uma conotação 
perjurativa na maioria das pessoas, o fazer política é uma actividade muito 
complicada, muito escura, muito envolva em mistérios. Para nós não, a política 
é uma coisa tão simples e tão clara, quando nos propomos fazê-la almejando o 
bem estar das populações e, neste caso, o que está em causa é o Grupo 
Desportiva da Mealhada. Eu presumo que fará parte da direcção, mas estará 
seguramente mal informado. Como deve calcular, a vereação do PSD integra 
um partido político, uma organização partidária e há uma actividade subjacente 
à organização partidária. Portanto, tudo aquilo que surge no âmbito do partido, 
no âmbito da oposição no concelho é, óbviamente, trabalhada pelo partido. Eu 
quero dizer-lhe o seguinte: se bem se lembra e não lhe vou repetir a proposta 
que elaborámos e que apresentámos na Câmara Municipal, ela era um pouco 
mais além do que aquilo que estava em cima da mesa, que era a aplicação do 
relvado sintético, no campo pelado. Levávamos uma proposta mais ambiciosa, 
óbviamente se a levámos, teríamos auscultado a direcção ou o Presidente do 
Grupo Desportivo da Mealhada e, na altura, até não quisemos atrasar ou 
obstaculizar o arrelvamento ou a colocação do sintético no campo actual 
pelado, porque o senhor Presidente da Câmara e se bem se lembra, isso 
também está em acta, colocou a questão de forma veemente de que, se não 
há unanimidade não há obra, e nós até recuámos na intenção que tínhamos e 
votámos favoravelmente à realização da obra que estava em cima da mesa e 
que fazia parte da ordem de trabalhos. Portanto, eu acho que as suas palavras 
são profundamente injustas, porque se nós queríamos algo de diferente, 
queríamos algo mais além do que aquilo que era proposta pela obra que 
estávamos a discutir, portanto, não o entendo, óbviamente que usaremos 
sempre o Grupo Desportivo da Mealhada ou outra entidade qualquer, quando 
subjacente a isso, for nossa intenção melhorar as condições de qualquer 
instituição ou pudermos ser úteis em qualquer aspecto, portanto volto a dizer 
que foi profundamente injusto e não entendo a sua declaração”.--------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para dizer que, dando 
caminho ao pedido de informação do senhor Luís Tovim, vai passar a ler o 
documento: “Informação sobre utilização do campo: Treinam e jogam no 
Estádio Américo couto, as equipas Sénior, Sénior feminino e as escolinhas de 
formação (miúdos dos 4 aos 7 anos a que damos formação e não recebemos 
qualquer subsídio por estes não entrarem em competição federada). Treinam 
sempre que o estado do relvado o permita, os escalões escolas a, escolas b, 
infantis a, infantis b, iniciados, juvenis e júnior sempre que nessa semana 
desloquem a campos adversários, que tenham relva. Sempre que é possível e 
o calendário de jogos o permita são realizados jogos dos escalões iniciados, 
juvenis e juniores. Os escalões escolas a, escolas b, infantis a, infantis b, não  
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realizam jogos oficiais no relvado natural porque tem dimensões diferentes por 
ser futebol de 7. A direcção. Assinado”. ----------------------------------------------------- 
Interveio a seguir o Presidente da Junta de Freguesia de Casal Comba, senhor 
Manuel Cardoso para fazer referência à publicação no Jornal da Mealhada, do 
concurso público da pavimentação da estrada municipal entre Casal Comba e 
Vimieira e a Reabilitação da Rede Viária, Pavimentação e Arruamentos e 
Remodelação de Rede de Águas em Mala e Silvã e, na informação que foi 
remetida para a Assembleia Municipal, tanto nas obras em fase de concurso 
como nas obras em fase de adjudicação e consignação, essas obras não 
constam,  perguntando se foi por lapso, porque já deu essa informação a várias 
pessoas. Solicitou ainda, a propósito do encerramento das passagens de nível 
da Silvã, que sejam feitas as necessárias diligências junto da Refer, para que a 
passagem do apeadeiro seja contemplada com uma cancela automática, 
porque já haveria assim o consenso das pessoas e acabava o mau estar. 
Solicitou também a colocação de lombas na freguesia, que sendo um pedido 
polémico pelos estragos que algumas lombas já causaram em alguns lugares 
do concelho, na freguesia de Casal Comba os residentes de Vimieira, Mala, 
Carqueijo, Casal Comba têm pedido a sua colocação neste lugares. -------------- 
O senhor Presidente da Câmara referiu que já se dirigiu pessoalmente aos 
serviços da CP, a propósito das passagens de nível e verificou que há alguma 
relutância por parte desta entidade em aceder aos pedidos que têm sido feitos, 
havendo uma situação que, a seu ver, foi determinante para esta situação, que 
foi o facto de alguém, inadmissivelmente, ter arrancado as vedações que estão 
junto do apeadeiro na passagem de nível da Silvã. O grande perigo para a 
travessia da linha Pampilhosa/Figueira da Foz, é haver dois ou três comboios 
por dia, porque se houvesse cinquenta o perigo era menor, porque as pessoas 
tinham medo de atravessar e assim não têm medo nenhum. Quanto à 
colocação de lombas, os pedidos têm sido diversos no concelho, mas têm que 
levar o tempo necessário. Quanto à informação da Assembleia, foi por lapso 
que não constam algumas obras que estão em curso. --------------------------------- 
Interveio de novo o senhor Jorge Carvalho para dizer: “será esta minha 
intervenção talvez interpretada por mim como na defesa da honra. Estou aqui 
como deputado desta Assembleia. Não tenho culpa de ser o Presidente do 
Clube Desportivo do Luso. Hoje, aqui, falo como deputado, nada mais. O Clube 
Desportivo do Luso vai jogar no bairro da lata, fala o deputado Jorge Carvalho. 
V. Exª. senhor Presidente ficou triste com o que afirmei. Lamento 
profundamente, mas isso raramente aconteceu nas nossas vidas políticas e 
pessoais. Porém, eu afirmo-lhe, há três meses que caminho todos os dias para  
o campo Jorge Manuel. Tenho pedido muitas ajudas e temos já algumas coisas 
feitas de vulto. V. Exª. sabe que eu sou um grande carregador do piano e não é 
qualquer neófito do desporto que me dá lições nesta área. Evoco de novo o 
meu currículo desportivo. Já consegui angariar mais de dez mil euros e alguma 
desta verba já foi gasta naquele campo. Somos perseguidos e já o fiz ver ao 
senhor Presidente e voltarei a dizer-lhe pessoalmente e com o testemunho de 
vários deputados do PS presentes nesta sala, que sabem bem o que foi 
prometido, nomeadamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal. 
Muito obrigado”.------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor António Mano Soares para dizer: “eu tinha pedido a palavra 
para me pronunciar também sobre as obras do Luso, fundamentalmente, mas 
como foi levantado aqui o problema das lombas, eu começaria por dizer  
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também alguma coisa sobre as lombas. Já numa sessão anterior tive 
oportunidade de alertar contra o que eu considerava excessivo, o semear de 
lombas por todo o concelho da Mealhada e queria voltar a fazer um apelo ao 
bom senso, à moderação, pelas seguintes razões: - as lombas são defendidas 
porque as pessoas não sabem usar o automóvel e andam com velocidade 
excessiva nas povoações. Concordo que essas pessoas não procedem bem e 
deviam ser chamadas à atenção ou impedidos, por coimas se necessário, para 
que isso não fosse permitido. Mas, ao colocarem-se lombas 
indiscriminadamente, estamos não só a barrar a passagem a essas pessoas, 
mas também a coarctar a liberdade dos outros cidadãos pacatos, que são a 
maioria. Desafio V. Exª.s a passarem numa lomba que conheço bem, à entrada 
da Póvoa da Mealhada, vindo do Travasso, a mais de 30 km/hora. Atrevam-se 
a passar lá. Acho que a lei permite que, numa povoação, se ande a 50km/hora, 
portanto, ao colocarem ali uma lomba, estão a coarctar a minha liberdade de 
andar pelo menos a 50 km/hora. Eu passo lá sempre a 20km/hora ou menos, 
porque se passar a mais de 20 a hora já sinto um grande abanão e se passar a 
30 a hora tenho uma pane, com certeza, no automóvel. Portanto, acho muito 
bem que se deva combater os excessos, o que não acho bem é que pague o 
justo pelo pecador. Faço mais uma vez um apelo a alguma ponderação, 
alguma calma nesse proliferar de lombas por tudo quanto é sítio. Em relação 
às obras do Luso, eu não sou do Luso, mas gosto muito do Luso, porque 
passei lá muitos dias da minha juventude, tenho lá bons amigos, vou lá 
algumas vezes, mas últimamente não tenho lá ido, porque também me 
incomoda o espectáculo que presenceio e, aliás, não sou mínimamente 
prejudicado pela revolução que está lá instalada, mas não pude deixar de 
intervir em relação a isso, porque há bocadinho quando ouvi o senhor 
Presidente da Câmara a tentar defender-se do “status quo” que está lançado 
no Luso, achei muita graça o senhor Presidente da Câmara, como é um político 
muito experimentado, tem uma especial habilidade na argumentação a que 
recorre muitas vezes. Então, recorre muitas vezes a argumentos laterais que 
parece que, de facto, colam bem, parece que, de facto, defendem a sua 
posição, esquecendo-se de outros que são liminarmente mais claros e que ele 
arreda para a penumbra como se não valessem de nada. Diz o senhor 
Presidente da Câmara:«mas o que é que vocês queriam? Queriam que nós 
parássemos as obras agora no Verão e que depois fôssemos indemnizar 
os empreiteiros para serem todos vocês a pagar?». É claro que não, senhor 
Presidente da Câmara. Eu não quero que o senhor faça isso. Ninguém quer  
que faça isso. Mas o senho, com certeza que, como poder autárquico que é, 
teria outros meios de contornar essa situação, que é ao adjudicar uma obra  
põe condições prévias – a obra deve ser feita em época baixa, por exemplo e 
no prazo tal..”.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dizer: “eu realmente não 
sei como é que se pode fazer uma obra daquele tipo e daquela envergadura, 
quando o ano só tem 12 meses”.-------------------------------------------------------------- 
Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Antes, senhor Benjamim 
Almeida para dizer que, em primeiro lugar e voltando às lombas, a Antes é toda 
uma planície como é sabido, com ruas compridas onde se praticam altas 
velocidade e não sabe muito bem como é que se explicaria quando morresse 
alguém. As lombas estão pedidas e deviam ter sido feitas no mês de Setembro, 
mas aguarda que sejam feitas qualquer dia. Quanto à Escola, em que foram  
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referidos os consumíveis, disse ter visto, de facto, que faltavam os consumíveis 
até antes da Escola abrir, mas como os consumíveis são do género industrial, 
não conseguiram adquiri-los em qualquer estabelecimento. Quanto à limpeza e 
à tarefeira, como é do conhecimento da senhora Vice-Presidente, a Junta de 
Freguesia fez dois POCs, já está no terceiro ano, presentemente não podem 
fazer mais nenhum POC, nem todas as pessoas estão habilitadas para tal 
trabalho e a senhora que lá está é a pessoa indicada para tal e faz lá muito 
mais que as duas horas a que está obrigada, chegando mesmo a fazer 5 horas 
diárias, sem receber mais nada por isso, a não ser algumas vezes com uma 
ajuda da Junta de Freguesia. Disse esperar que em Janeiro, a senhora Vice-
Presidente veja o que é que poderá fazer e se for possível que seja alargado o 
tempo além de duas horas, que não é o suficiente para efectuar a limpeza da 
Escola que, de facto, é uma obra bonita, não sabe se está ou não bem 
construída, mas que aguardam agora o arranjo exterior.------------------------------- 
Devidamente autorizada, interveio a senhora Vice-Presidente para referir que o 
senhor Benjamim sabe que, quer o problema da tarefeira, quer o problema 
inerente à construção da Escola, tem sido devidamente acompanhado pela 
Câmara e pensa que as coisas estão todas esclarecidas e há um grupo de pais 
a acompanhar o processo. O que não entende, disse, é este ruído de fundo, 
porque a Junta de Freguesia, a Câmara e o Agrupamento estão a acompanhar 
todo o processo e a tentar cumprir a lei, porque como foi dito, o Ministério ter-
lhes-á comunicado que tinham mais tarefeiras do que as que deviam ter e, por 
isso, não tinham direito àquelas horas de tarefeira, por isso, teriam que gerir as 
auxiliares existentes. Este problema com certeza que vai ser resolvido a partir 
do dia 1 de Janeiro, porque também cabe à Câmara Municipal gerir os recursos 
humanos não docentes e isso está garantido que sim, porque as auxiliares 
terão que ter a mobilidade necessária dentro do Concelho. Até lá, o 
Agrupamento gere as seus recursos em função das suas necessidades e 
daquilo que acha por bem ser feito. O problema está a ser acompanhado e 
acha que não vale a pena andar-se a querer criar problemas onde eles não 
existem. Quanto à construção referiu que também não sabe se está bem ou 
mal construída por não ser a sua área, no entanto, também entende que é uma 
obra bonita e os arranjos exteriores estão praticamente concluídos. Concluiu 
dizendo que o que acha, é que é preciso compreensão, articulação de todos, 
porque não andam aqui uns contra os outros e têm sim, é que trabalhar todos 
juntos. Se se construiu uma escola foi para que as crianças da Antes ficassem  
melhor do que estavam. Hoje, as crianças têm um equipamento de excelência 
e isso ninguém duvida. Agora, não vamos fazer com que as relações colaterais  
prejudiquem a paz daquelas crianças para fazerem um ano lectivo como deve 
ser, sem ruídos que as possam prejudicar, porque é óbvio que se a mãe e o pai  
e a professora andarem todos os dias mal dispostos, a forma como o percurso 
escolar da criança é tratado, é bem diferente.--------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para dizer, ainda a propósito da Escola do 
1º. CEB, que não percebe o tom, muito sinceramente, que foi dado à resposta. 
Disse: “eu trouxe aqui duas questões que me foram colocadas hoje à tarde, 
cerca das cinco e meia da tarde, por duas mães que vinham com os filhos 
pelas mãos, vinham imundos de andarem a brincar na terra e eu comentei 
porque o miúdo vinha todo transpirado e o que me foi dito é que era uma 
porcaria, porque não havia detergente nem nada em condições, para os 
miúdos lavarem as mãos. Eu fiz aqui um alerta, não vim aqui trazer ruídos, não  



                                                                                                           FOLHA Nº._____________ 

 

                                                                                                                          _______________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

 
 
sei se existem problemas, se há relações colaterais, se há problemas entre os 
pais e a professora, se há problemas entre a professora e a Escola, não sei. 
Apenas fiz aqui um alerta. Se há problemas não sei, alertaram-me para isto e o 
meu dever foi fazer chegar-vos, nem sei se é da vossa responsabilidade, estou 
agora a saber que é da Junta de Freguesia. A partir do momento que eu sei 
que é da Junta de Freguesia, amanhã vou dizer às duas mães que me fizeram 
a observação, que vão ter com o Presidente da Junta de Freguesia. Eu 
coloquei uma questão, um alerta, não vim aqui com problemas, que não sei se 
existem lá ruídos ou não. Relativamente à obra, comecei por dizer que era uma 
obra merecida, porque a Antes merecia aquela obra. Que eu saiba, foi feita 
uma Carta Escolar, onde foram avaliadas as necessidades do Concelho e a 
Câmara vai fazendo obra de acordo com essa Carta Escolar. É evidente que a 
Câmara não ia fazer uma obra, um equipamento escolar, num sítio onde se 
prevê que daqui a quatro ou cinco anos não haja meninos para a Escola. 
Portanto, eu não posso aceitar determinado tipo de tom que é dado. Eu não 
trouxe para aqui problema nenhum, não há conflitos com ninguém. Há outra 
questão que queria colocar, relativamente à Escola e que hoje me apercebi – a 
Escola não tem intercomunicador. Acontece que o portão da escola está 
sempre aberto ou tem que estar fechado e quando chega lá alguém tem que 
estar aos gritos, porque as professoras dentro da escola não ouvem. Não sei 
se foi por lapso e estou a chamar a atenção para isso. Relativamente se a 
Escola está bem ou mal construída, Drª. Filomena, custa-me ouvir dizer que 
não sabe se a escola está bem construída. O dono de obra é a Câmara 
Municipal e este tipo de coisas também não se deve dizer – a escola está 
bonita e está bem construída, não devemos dizer este tipo de coisas, entendo 
eu”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio de novo o senhor António Mano Soares para referir, ainda a propósito 
das lombas, que não tem nenhuma “birra” quanto às lombas, mas apresenta 
uma série de argumentos racionais e objectivos pelos quais julga que as 
lombas devem ser sériamente ponderadas. Por outro lado, quem defende as 
lombas, apenas apresenta um grande argumento a favor das lombas, que é o 
risco de acidentes, mas esse argumento é fácilmente desmontado, porque por 
exemplo, se quiserem realmente evitar os acidentes, então terão que montar 
lombas de 100 em 100 ou de 50 em 50 metros, porque quanto à lomba que 
referiu há pouco, há uma à entrada da Póvoa da Mealhada, quem vem do 
Travasso e depois até ao entroncamento com a estrada do Luso, não há mais  
nenhuma lomba e as pessoas em vários troços dessa estrada podem 
ultrapassar à vontade os cem à hora. Se o argumento é evitar acidentes, então 
que façam uma lomba de 50 em 50 metros.------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia deu por terminado o período antes da 
ordem do dia e deu conhecimento à Assembleia de que recebeu uma carta do 
senhor Presidente da Câmara com uma carta que enviou à senhora Ministra, 
bem como uma carta do senhor Provedor da Misericórdia, dando conta de uma 
carta que tinha dirigido à Câmara Municipal, pelo que, qualquer membro desta 
Assembleia que queira delas tomar conhecimento, ser-lhe-á facultada 
fotocópia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deu ainda conhecimento de que o senhor Presidente da Câmara solicitou, 
apelando a uma norma que diz que nas reuniões ordinárias pode haver 
tratamento urgente de determinadas matérias, há uns documentos que foram já 
distribuídos, respeitantes à adesão do Município à Turismo do Centro de  
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Portugal e há a Proposta que foi apresentada pela bancada do Partido 
Socialista e que vai passar a ler: “INSTALAÇÃO DA SEDE DA NOVA ENTIDADE 
REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL – No âmbito do processo de 
organização e instalação da nova Entidade Regional de Turismo do Centro de 
Portugal, está a ser analisada e discutida a localização da Sede deste novo 
organismo de turismo, que veio absorver a Junta de Turismo de Luso-Buçaco, 
entidade que até ali representava e promovia a área e actividade turística do concelho 
da Mealhada. Recordamos que esta micro-região de turismo e o seu órgão 
representativo, primeiro sob a designação de “Comissão ou Sindicato de Iniciativa e 
Propaganda”, e mais tarde de “Junta de Turismo”, foram pioneiros do advento do 
turismo em Portugal, integrada nos primeiros modelos de organização de uma 
estrutura nacional de promoção turística. Ao Luso-Buçaco, enquanto “Estância 
Hidrológica e Climática”, aos seus empresários e profissionais Hoteleiros, muito deve o 
turismo nacional em geral e alguns dos actuais destinos turísticos, nomeadamente o 
Algarve. Sem qualquer excesso de bairrismo ou parcialidade, entende esta 
Assembleia que a instalação no concelho da Mealhada, mais concretamente em 
LUSO – BUÇACO, da sede da nova entidade de turismo, para além de um acto 
administrativo natural e justo e uma decisão política avisada, seria igualmente um sinal 
de reconhecimento que premiaria o seu inquestionável mérito turístico. Com este 
objectivo, o Partido Socialista submete à aprovação desta Assembleia, UM VOTO DE 

APOIO À INSTALAÇÃO EM LUSO – BUÇACO DO CONCELHO DA MEALHADA DA 
SEDE DA NOVA ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO DE 
PORTUGAL. Mealhada, 26 de Setembro de 2008. A Bancada do Partido Socialista”.--- 

Esta proposta foi colocada à discussão pelo senhor Presidente da Assembleia 
e, não havendo qualquer intervenção, foi imediatamente colocada à votação, 
verificando-se que foi aprovada por unanimidade e em minuta, para efeitos 
imediatos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia deu início à Ordem de 
Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE 
ABRIL DE 2008. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
13 de Junho de 2008, que foi aprovada, por maioria, com 4 (quatro) 

abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 – INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 
Conforme o previsto na alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, passo a informar a Assembleia Municipal, através do seu Exmo.  
Presidente, acerca da Actividade Municipal, após a Sessão Ordinária de 13 de 
Junho de 2008: ------------------------------------------------------------------------------------ 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Requalificação do Campo de Treinos da Mealhada – Piso Sintético; ------------- 
- Beneficiação da Estrada Adões/Quinta Branca/Grada;-------------------------------- 
- Zona Industrial da Bairrada/Pedrulha – Movimento de Terras;---------------------- 
- Reabilitação de Calçada em Arruamentos na Pampilhosa;--------------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 

- Centro Educativo da Pampilhosa;------------------------------------------------------------ 
- Reabilitação do Centro da Aldeia do Pego;-----------------------------------------------
- Arruamentos em Arinhos; ---------------------------------------------------------------------
- Marcação de Pavimentos a Frio na Povoação de Antes;------------------------------ 

OBRAS EM CURSO 
- Recuperação do Edifício da Escola Profissional da Mealhada;--------------------- 
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- 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;------------------------------------------------------------------------------------ 
- Aplicação de Calçada em Arruamentos do Luso.----------------------------------------
- Pavimentação de Arruamentos no Travasso.--------------------------------------------- 
- Reconversão dos Viveiros Florestais da Mealhada – Parque Urbano;------------- 
- Remodelação da Avenida Navarro (Luso);------------------------------------------------ 
- Arruamentos no Pisão;--------------------------------------------------------------------------
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Monte Novo, 
Buçaco e Salgueiral;------------------------------------------------------------------------------ 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha (2ª. Fase);----------------------------   
- Estrada Santa Luzia/Barcouço (com substituição de Redes de Águas e 
Saneamento;----------------------------------------------------------------------------------------
- Bancada Poente do Campo Municipal Dr. Américo Couto;--------------------------- 
- Ampliação da Escola EB1 da Antes;--------------------------------------------------------  
- Arranjo da Zona Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada;---------------------- 
- Sanitários Públicos no Luso------------------------------------------------------------------- 
Mealhada, 16 de Setembro 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. --------------------------- 
Sobre este assunto, solicitou o uso da palavra o senhor António Miguel 
Ferreira, para referir que esteve a apreciar a informação sobre a situação 
financeira da autarquia e verificou que há alguns pontos que gostava de ver 
mais esclarecidos, tendo passado a citar: “uma vez que se encontra em fase de 
adjudicação o centro educativo da Pampilhosa, que será concluído nos prazos 
previstos no concurso, gostaria de saber também em que fase é que se 
encontram os restantes centros educativos previstos construir no âmbito da 
carta educativa, se existe já alguma previsão para a sua realização. Gostaria 
também de saber se confirma uma informação veiculada pelo senhor 
Presidente da Câmara ao Jornal da Mealhada, em que anuncia que 
conseguiram chegar a acordo com os 19 proprietários dos terrenos onde vai 
ser edificado o centro educativo da Pampilhosa, porque depois parece-me que 
vi numa ordem de trabalhos de uma reunião da Câmara Municipal, distribuída  
aos senhores vereadores, que houve necessidade de se partir para um 
processo de expropriação de parte desses terrenos. Relativamente ainda ao 
centro educativo, gostava de saber se se encontram assegurados os 
financiamentos e qual será a sua origem – municipal, estatal ou fundos 
comunitários e, a propósito, também gostaria de saber se está prevista a 
construção, ou os projectos dos novos centros educativos, se existe alguma 
candidatura a fundos comunitários para a construção desses mesmos dois 
centros educativos. Também relativamente ao centro educativo da Pampilhosa, 
uma vez que estão previstos gastos na ordem de um milhão e novecentos mil 
euros, para aquisição de terrenos e construção do centro educativo, qual é a 
percentagem de financiamento externo ao município e donde é que o mesmo 
provém? Uma questão também se prende com outras obras que são referidas 
na informação, tem a ver com os quiosques do Luso que se encontram em 
laboração há cerca de dois anos e uma das queixas recorrentes é de que não  
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existe casa de banho pública. Tenho ideia que a mesma já se encontra em 
construção, queria saber qual é o prazo previsto para a conclusão. Ainda 
também respeitante à vila do Luso e são informações que colho de 
comentários de rua, de meros munícipes e não sei se são a veracidade, 
comenta-se que haverá atrasos nas obras de requalificação da Avenida Emídio 
Navarro, os quais seriam consequência de erros inerentes ao projecto e que 
obrigariam a reformulações do mesmo. Queria saber se esta informação tem 
algum tipo de fundamento e se para além do prazo contratualmente previsto, já 
está prevista alguma extensão do mesmo, pelas causas que referi e, já agora, 
quando é que se prevê que a mesma obra esteja concluída”.------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou que, sobre o centro educativo da 
Pampilhosa, foi um assunto tratado numa reunião pública da Câmara, mas 3 
dias antes de todos os proprietários do único terreno que é expropriado, ir ser 
adquirido e estar marcada a escritura de compra e venda, um filho 
desentendeu-se com a mãe e resolveram não aceitar a assinatura da escritura. 
Por isso, teve que ser pedida a declaração de utilidade pública dos terrenos, 
com carácter de urgência e foi à reunião da Câmara.  Não houve nenhum 
desentendimento com a Câmara, mas sim entre mãe e filho. O centro 
educativo da Pampilhosa, é um dos cento e vinte e nove centros educativos, 
cujo financiamento pelo QREN foi assinado perante o senhor Primeiro Ministro, 
há já alguns meses e neste momento está a ser negociada a contratualização 
da Associação de Municípios que vai gerir estes fundos com a Comissão do 
QREN ao nível da Região Centro e é daí que vem grande parte do 
financiamento que, no cômputo geral é de sessenta por cento e o restante será 
suportado pelo orçamento municipal. Quanto aos outros centros educativos, 
nomeadamente o da Mealhada, já estão a avançar para a elaboração do 
projecto e quanto ao do Luso também vão avançar para o projecto que vai 
utilizar ainda parte da actual EB1 do Luso, mas tudo isto tem um horizonte 
teórico de 6 anos, porque a carta educativa determina prioridades. Em Casal 
Comba também está previsto um centro educativo, onde irão ver qual a 
localização, porque como é do conhecimento de todos a escola de Casal 
Comba está muito próxima do limite da freguesia e terá que ser um assunto a 
estudar em termos de localização. Quanto à questão das casas de banho 
públicas no Luso, estão em fase de acabamento. Quanto à questão da Avenida 
Emídio Navarro, não houve nenhuma reformulação do projecto e o que tem  
acontecido é que o projectista acompanha a obra e, por vezes, dá instruções 
relativamente a determinados aspectos dessa obra. Quanto ao termo da obra, 
se não acabar dentro do prazo, acabará pouco tempo depois, não havendo 
ainda oficialmente nenhuma prorrogação do prazo.--------------------------------------
Interveio o senhor Júlio Penetra para referir que, a cobertura praticamente a 
100 % em termos de saneamento no concelho, é uma bandeira honrosa da 
acção do executivo, mas há uma consequência que gostava de ver também 
associada,  porque ter uma rede de saneamento completa não é o suficiente 
em termos de garantias de protecção ambiental e sanitária. O importante era 
também agora, ter uma atenção muito especial, pelo conhecimento que tem de 
algumas situações, de instalações comerciais, industriais e fogos habitacionais 
que não utilizam a rede de saneamento, por não estarem ligados. Isto tira uma 
eficácia, uma eficiência tremenda a uma obra notável e que só assim tem o 
efeito desejado. Solicita ao senhor Presidente da Câmara que o informe qual é 
o seu pressentimento desta situação ao nível do concelho, naturalmente em  
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relação à preocupação que tem quanto ao Luso, que foi eleito como a reserva 
ecológica do Concelho. Disse ainda que sabe que há outras situações onde 
essa protecção muito radical se abate, mas o Luso tem muito boas razões para 
que a REN tenha ali um impacto forte, porque tem recursos naturais que têm 
que ser protegidos, mas já que o Luso é tão olhado e tão focado em termos de 
constrangimentos do ponto de vista ecológico, haver no Luso situações dessas 
acha lamentável. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara disse não pôr em dúvida o que o senhor Júlio 
Penetra disse quanto a não haver ligações ao saneamento, mas não acredita 
que haja estabelecimentos, no Luso, que não estejam ligados ao saneamento.- 
O senhor António José Breda chamou também a atenção para o facto de, na 
Mealhada, existirem habitações sem ligação ao saneamento, tendo já alertado 
para esse facto na reunião da Assembleia de Freguesia, nomeadamente os 
esgotos que passam na zona da Misericórdia e que vão ter à Rigueira da 
Quinta.------------------------------------------------------------------------------------------------   
3 – PARECER DO AUDITOR EXTERNO SOBRE A POSIÇÃO 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do parecer do Auditor Externo do 
Município, sobre a posição financeira do Município da Mealhada em 30 de 
Junho de 2008.------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – REVISÃO ORÇAMENTAL Nº. 2 – APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Assembleia submeteu o assunto à apreciação da 
Assembleia, no sentido de serem colocadas as questões pretendidas.------------- 
Interveio o senhor Teodomiro Seabra Pereira, para referir que, sendo esta uma 
questão pacífica, por ter sido votada por unanimidade na reunião da Câmara, 
por estarem devidamente correctas, gostava no entanto de perceber melhor 
algumas alterações, particularmente as verbas que sofreram maior alteração. 
Disse não estar a referir-se às verbas que tinham uma dotação simbólica, para 
ter a rubrica aberta, mas aquelas que não sendo as maiores, sofreram uma 
alteração em termos percentuais, mais elevada. Referiu-se, como exemplo, à 
verbas destinada a livros e documentação técnica que passa de 2.000,00€ 
para a dotação corrigida de 12.000,00€, ou seja, com um acréscimo de 600%; 
a verba do Arquivo Municipal que passa de 250,00€ para 22.250,00€, com uma  
percentagem de 8.900% e a do arranjo da Zona Envolvente à Zona Desportiva 
da Mealhada que triplica a verba, passando de 5.000,00€ para 15.000,00€, ou 
seja, 300%. Disse que, naturalmente tudo isto terá  explicações lógicas, mas 
porque não as conhece, gostava de conhecer e perceber melhor o porquê 
destas alterações tão significativas.----------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para referir que, quanto aos livros, 
pensa ser aquisição de livros destinados à Biblioteca; quanto ao Arquivo 
Municipal pensa ser para equipamento; quanto ao espaço envolvente à Zona 
Desportiva triplica, mas mesmo assim ainda é pouco. ---------------------------------- 
Não havendo mais intervenções e feita a votação, a Assembleia Municipal 
deliberou por maioria, com uma abstenção, APROVAR a 2ª. Revisão ao 
Orçamento para 2008.---------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 

5 – IMI – FIXAÇÃO DE TAXAS DE IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS PARA 2009 
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O senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém pretendia intervir 
sobre este ponto, tendo o senhor Pedro Duarte solicitado o uso da palavra, 
para referir que a bancada do PSD vai apresentar uma proposta relativa à 
fixação de taxas de IMI para 2009, mas antes disse que gostaria de 

questionar o executivo, no sentido de saber se tem uma indicação do valor de 
receita cobrada no presente ano,  tendo esta pergunta a ver com a fixação de 
taxas que foi fixado no ano passado e o respectivo nível de cobrança 
executado no decurso do presente ano e que serviria para justificar ainda mais 
a posição que o PSD tem. Questionado pelo senhor Presidente da Câmara 
quanto ao valor, disse ter um valor em mente, mas o valor definitivo estará em 
poder do executivo, no entanto referiu que o mesmo andará por volta dos 
800.000 euros até ao momento, por força do trabalho que executa e das 
previsões que faz. Continuou dizendo que a proposta do PSD é a seguinte: “ 
Prédios não avaliados em sede de IMI – 0,6%; Prédios avaliados em sede de 
IMI – 0,25%, com a fundamentação que segue: - Finalmente o executivo 
apresenta uma Proposta de Taxas no sentido que a Bancada do PSD sempre 
defendeu neste mandato; - A implementação da reforma do património 
traduziu-se numa «galinha dos ovos de ouro» -(o valor do IMI triplicou e o IMT 
duplicou em 5 anos) – sendo competência do município a definição da partilha 
da carga fiscal deste imposto, não esquecendo a acumulação de 7 milhões de 
euros em depósitos bancários e disponíveis para os restantes 12 meses deste 
mandato; - a Proposta desta Bancada apela à equidade no tratamento fiscal 
dos diferentes tipos de prédios; - Propomos assim uma maior diminuição da 
taxa para prédios não avaliados por abranger o maior número de prédios e o 
maior número de contribuintes  deste imposto; - Relativamente à taxa de 0,25% 
para prédios avaliados, esta proposta está consciente da expectativa gerada 
aos munícipes, sendo responsável para este e para exercícios futuros, não 
defendendo a redução de taxas apenas na mudança de ciclos eleitorais como 
deliberadamente ou não, se verificou no presente mandato”. ------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para referir que o ciclo eleitoral é 
igual para todos e o ciclo eleitoral começou há três anos, disse: “com a nossa 
promessa que iríamos ajustar as taxas, digamos, à reposição do nível das 
receitas deste imposto ou, pelo menos, daquilo que era o anterior. Portanto, 
quando se fala em ciclos eleitorais, é verdade, o ciclo eleitoral é de 4 anos e  
todos nós temos o mesmo ciclo eleitoral. Prometemos que o faríamos, fizemo-
lo já no ano passado, fazêmo-lo este ano e, portanto, congratulamo-nos com o 
facto de não estarmos sózinhos”.-------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para dizer que: “ na abertura da discussão das 
matérias de natureza fiscal, que estão inscritas na ordem de trabalhos, desde 
já neste ponto 5 mas também nos seguintes 6 e 7, sobre aplicação, 
nomeadamente das taxas e de impostos como a derrama, o IMI, o IRS para o 
ano de 2009, o Partido Socialista quer préviamente, fazer aqui uma declaração 
de intenção e dizer que, da sua satisfação por ver globalmente correspondidas 
nesta proposta do executivo municipal, as suas persistentes e ponderadas 
recomendações e orientações apresentadas já em anos anteriores. Por 
conseguinte, tem de estar de acordo e aplaudir as medidas que, de resto, já 
mereceram a aprovação unânime da Câmara Municipal. Sempre defendemos 
aqui nesta Assembleia, que o executivo municipal deveria orientar a sua 
política fiscal em particular e das receitas em geral, com racionalidade e 
ponderação permanente de dois factores: por um lado, a defesa e sustentação  
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do seu equilíbrio financeiro, condição indispensável para poder dar satisfação a 
todas as suas responsabilidades, competências e obrigações sociais; por outro, 
ter sempre presente nas suas decisões, que o fim último do resultado da sua 
boa gestão administrativa e financeira, será sempre criar as bases e as 
condições para uma acção política orientada para o bem estar e a melhoria 
geral do nível e das condições de vida dos seus munícipes. Na administração 
pública como na vida, há um tempo para semear, um tempo para colher e um 
tempo para distribuir, mas não há forma de inverter a ordem destas acções. 
Por muito que ouçamos clamar nesta Assembleia, desde há anos, que a 
Câmara pervertesse estas regras, as invertesse imprudentemente, isto é, que 
gastasse antes de ganhar. Andou muito bem o executivo, ao fazer as coisas no 
tempo certo, considerando que para o Partido Socialista, o tempo certo será 
sempre aquele em que o equilíbrio das contas o permitam, nem 
demagogicamente antes, nem negligente ou insensivelmente depois. E este foi 
o tempo certo na medida certa, como já o havia sido há um ano e deverá sê-lo 
em 2009, assim aqueles factores se voltem a verificar. Com a sua política, o 
executivo não compromete o equilíbrio financeiro do município e criou 
condições de desafogo e disponibilidade para poder acudir com segurança, às 
dificuldades económicas que a conjuntura nacional e internacional estão a 
projectar sobre as famílias e as empresas, particularmente as de pequena e 
média dimensão. Divergências à volta dos valores da redução das taxas e dos 
impostos agora revistos, são legítimas, podendo sempre contrapor-se outro 
figurino de incidência e, eventualmente, até outro quadro de valores para as 
reduções. O próprio Partido Socialista não deixou de, como costuma dizer-se, ir 
ainda um bocadinho mais longe, porém, estamos convictos que o executivo foi 
agora, como em momentos anteriores, tão longe quanto a racionalidade e a 
sua consciência social permitiram. Confiamos que o executivo explorou e 
reflectiu na sua proposta, o máximo de esforço financeiro, levando as reduções 
ao limite do aconselhável neste momento e, por isso, aprovaremos com 
tranquilidade e conforto, a globalidade desta proposta, repartidas pelos pontos 
5, 6 e 7, sem prejuízo naturalmente, da sua análise casuística e disponíveis 
para ouvir e apreciar outras opiniões”.------------------------------------------------------- 
Interveio de novo o senhor Pedro Duarte para referir que o senhor Presidente 
da Câmara falou na questão de ser este o cumprimento de uma promessa que 
foi feita no início do ciclo eleitoral. Continuou a dizer que: “eu, permita-me, acho 
estranho como é que entende que aquilo que foi feito o ano passado, através 
da redução da taxa máxima de 0.5 para 0.3, apenas para um universo inferior a 
15% de prédios, lhe permite dizer, desde logo, que começou a dar 
cumprimento no ano anterior e sugiro-lhe que leia a minha intervenção do ano 
passado que, se pudesse, repetia-a toda de novo, apenas com as alterações 
de acrescentar mais um ano, face àquilo que foi dito na altura. Aquilo que a 
bancada do PS disse, é o texto dos últimos quatro anos, não acrescenta nada 
e, sobretudo, não vejo nenhuma fundamentação criteriosa para a baixa de 
taxas conforme foi sendo feita pelo executivo. É certo que, mesmo com a 
redução já implementada o ano passado, o executivo vai conseguir atingir o 
mesmo nível de cobrança de 2007. Por essa via, parece-me mera proposta 
fantasiosa dizer-se que, a redução de 0.8 para 0.7, sendo neste bolo que incide 
a maior parte da receita cobrada e que ela foi apenas proposta deste ano, 
quando já foi feita por nós em anos anteriores e, em particular, o ano passado”. 
O senhor Presidente da Assembleia, pedindo desculpa por interromper, referiu  
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que, por também perceber alguma coisa daquilo que o senhor Pedro Duarte 
está a falar, entende que está a confundir pressão fiscal com outro conceito, 
porque se aumentar o número de contribuintes aumenta a cobrança, mas 
diminui a pressão fiscal. Disse ainda, que todos têm que ser rigorosos e que o 
senhor Pedro Duarte cometeu uma incorrecção técnica naquilo que disse.------- 
Interveio o senhor Tony Luís para dizer que só pretende falar um pouco na 
diferença e, respondendo ao senhor Pedro Duarte, que a descida de 0.8 para 
0.7 ou 0.6 dos prédios urbanos não avaliados, não vai ter muita diferença, 
tendo em atenção o que se passa actualmente, em relação à avaliação desses 
mesmos prédios que, na maior parte das famílias não vai pesar. -------------------- 
Interveio de novo o senhor Pedro Duarte para perguntar ao colega da bancada 
do PS senhor Tony Luís, bem como ao executivo, se têm conhecimento de 
quantos prédios estão avaliados para efeitos de IMI e os que não estão 
avaliados e qual a respectiva base tributável. --------------------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para responder ao senhor Pedro 
Duarte: “nós não sabemos, mas quero dizer-lhe frontalmente que o senhor 
sabe melhor que nós e, talvez algum equilíbrio nas declarações, porque são 
elementos que não nos são fornecidos”. ---------------------------------------------------- 
O senhor Pedro Duarte retorquiu que o senhor Presidente tem acesso à 
mesma informação que ele próprio tem e a Câmara tem o dever e o direito de 
solicitar os elementos adequados para promover este tipo de política, 
nomeadamente política fiscal. ----------------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para referir que o que o senhor Pedro 
Duarte falou, relativamente à proposta que apresentou no âmbito do IMI, 
relativamente aos prédios não avaliados, também concorda que ninguém devia 
pagar nada, mas toda a gente tem que perceber que, para haver obras, todos 
têm que pagar os seus impostos.-------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Jorge Carvalho,  para dizer que concorda com o que foi dito 
pelo colega de bancada senhor Tony Luís e que, não pretendendo meter-se na 
vida pessoal, nem nos cargos que cada pessoa ocupa na vida profissional, 
quer referir o sigilo profissional a que cada pessoa está obrigada, porque já viu,  
por muito menos, serem levantados processos disciplinares e com um final 
dramático, ou seja, o despedimento.----------------------------------------------------------  
Interveio o senhor José Cadete para referir, em relação ao IMI, que também 
gostava muito de não pagar nada, achando que, se fosse feito um referendo 
aos habitantes do concelho, todos pensariam da mesma forma, mas se a essas 
mesmas pessoas lhes for colocada a questão de não pagarem nada mas, em 
contrapartida, deixarem de ter estradas, abastecimento de água, continuando 
tudo como antigamente, com certeza que as pessoas quererão pagar para 
terem um nível de vida em condições. Isto para dizer que tudo tem uma lógica, 
a lei está feita e congratula-se com a descida gradual que o executivo vem 
fazendo, até por ser uma das propostas que a CDU também fez, quando foram 
recebidos pelo senhor Presidente. Apesar de tudo, gostariam que a descida 
fosse maior, mas também entendem que o executivo precisa de dinheiro e se é 
preciso dinheiro para a construção dos centros educativos, acredita que a 
verba de 7 milhões que o executivo tem depositados, provavelmente daqui por 
dois ou três anos, muito dificilmente lá estarão. ----------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia referiu 
que, em alternativa à proposta da Câmara, será votada a proposta apresentada 
pelo PSD. Quanto à proposta da Câmara e para os prédios não reavaliados é  
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proposta a taxa de 0,7% e para os prédios avaliados a taxa de 0,25% e o PSD 
propõe uma alteração no sentido de os prédios não reavaliados terem a taxa 
de 0,6%. Assim, colocou à votação a proposta apresentada pelo PSD, 
verificando-se existirem 8 votos a favor. Seguidamente colocou à votação a 
proposta apresentada pela Câmara Municipal, verificando-se existirem 19 votos 
a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, em cumprimento da alínea f) nº. 
2, do artº. 53º.  Da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, APROVAR a aplicação 
das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no valor de 0,7% e 0,25% 
correspondentes às alíneas b) e c) respectivamente, referentes ao ano de 2008 
e a cobrar no ano de 2009, de acordo com a proposta da Câmara Municipal, 
aprovada na sua reunião de 11 de Setembro de 2008.---------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 
6 – DERRAMA PARA 2009 – APROVAÇÃO 
Não havendo qualquer intervenção sobre este assunto, o senhor Presidente da 
Assembleia colocou-o à votação, verificando-se que, por unanimidade, a 
Assembleia Municipal deliberou APROVAR o lançamento de uma Derrama 
para o ano de 2009, à taxa de 1,00% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC, nos termos da proposta da Câmara Municipal, aprovada na sua 
reunião de 11 de Setembro de 2008.--------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 
7 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS PARA 2009 – 

APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Assembleia colocou o assunto à votação da 
Assembleia, verificando-se que a Assembleia Municipal deliberou, por 
unanimidade, em cumprimento da alínea q), nº. 1 do artº. 53º. da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e, nos termos do nº. 1 do artº. 20º. da Lei nº. 2/2007, 
de 15 de Janeiro, APROVAR a fixação em 4% da participação no IRS dos  
sujeitos passivos, de acordo com a proposta da Câmara Municipal aprovada na 
sua reunião de 11 de Janeiro de 2008.------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 

8 – PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO “ROTA DA 
BAIRRADA” E APROVAÇÃO DE ESTATUTOS 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém pretendia intervir 
sobre este assunto.-------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara interveio para dizer que houve um pequeno 
lapso no facto de estar escrito nos documentos a Aprovação de Estatutos, mas 
que não é isso que acontece, não há aprovação de Estatutos, porque esta 
Associação já existe há cerca de ano e meio e os Estatutos já existiam pelo 
que o Município adere à Associação que já detém tais Estatutos ou não adere.  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 
unanimidade, em cumprimento da alínea m), nº. 2, do artº. 53º. Da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, APROVAR a adesão do Município da Mealhada à 
Associação “Rota da Bairrada” e respectivos Estatutos, de acordo com a 
proposta da Câmara aprovada na sua reunião de 11 de Setembro de 2008.------ 
Esta deliberação foi aprovada em minta, para efeitos imediatos.--------------------- 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento de que, a 
pedido da Câmara Municipal e fora da Agenda, lhe foi entregue um pedido que 

tem a ver com a: “ADESÃO DO MUNICÍPIO À TURISMO DO 
CENTRO DE PORTUGAL” colocando-se desde logo a questão de 

saber se a Assembleia considera este assunto urgente ou não, sendo que a lei 
determina que, para haver apreciação fora da Ordem de Trabalhos em reunião 
ordinária, pelo menos dois terços do número legal dos seus membros 
reconheçam a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos. 
Assim, sendo que o número legal de membros desta Assembleia varia entre 15 
e 29, passou de imediato à votação quanto à urgência, verificando-se existirem 
26 membros presentes, que podem intervir e solicitar esclarecimentos quanto a 
este assunto.----------------------------------------------------------------------------------------  
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para solicitar ao senhor Presidente 
da Câmara uma explicitação quanto à urgência e para dar uma breve 
explicitação em que é que consiste esta adesão. ---------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara passou a explicar que: “quanto à urgência, o 
Decreto-Lei  67/2008 determina que, a partir de 6 ou 7 de Outubro, salvo erro, 
devem estar constituídos os órgãos desta região de turismo. O que acontece é 
que a Portaria foi publicada, como sabem, a 15 de Setembro. Há já municípios 
que deliberaram aderir, mas eu digo-vos com alguma franqueza que ponho 
algumas dúvidas sobre à legalidade dessa adesão, uma vez que os Estatutos 
só existem a partir de 15 de Setembro. A verdade é que, se nós pudermos 
estar mandatados, conforme deliberações da Câmara e da Assembleia para a 
adesão, nós iremos, a partir dessa data, ter o direito a participar nos órgãos da 
própria Região de Turismo, que consiste numa Assembleia em que participam 
os municípios e entidades privadas ligadas ao sector do turismo, conforme está 
definido na lei e nós teremos direito de voto e teremos direito de intervir. Uma 
vez que temos que aderir a esta Região de Turismo, peço à Assembleia que 
considere esta urgência e delibere nesta matéria”.---------------------------------------  
Não havendo mais intervenções, feita a votação, a Assembleia deliberou por 
unanimidade, considerar urgente a discussão do assunto.----------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia passou à votação do 
mesmo assunto, tendo a Assembleia deliberado, por unanimidade, aprovar a 
adesão do Município da Mealhada à Entidade Regional de Turismo do Centro, 
denominada “Turismo do Centro de Portugal”.--------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. 
Esgotada a Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia 
perguntou, por se tratar de uma sessão ordinária, se alguém do público 
pretendia usar da palavra sobre algum dos assuntos hoje tratados nesta 
sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. -------------- 
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