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--------------------------------------ACTA Nº. 3----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2009: Aos dezanove dias do 
mês de Junho do ano dois mil e nove, reuniu pelas vinte e uma horas, 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 30 de Abril de 2009;--------------------- 
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)Designação do Representante da Assembleia Municipal no Conselho da 
Comunidade do ACES   Baixo Mondego III – Prevista na alínea b) do nº. 1 do 
artº. 31º. do D.L. 28/2008, de 22 de Fevereiro;-------------------------------------------I 
 4)Baixo Mondego – Comunidade Intermunicipal – envio de documentos 
aprovados pela Assembleia Intermunicipal – Prestação de Contas de 2008 e 
Moção;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5)Baixo Mondego – Comunidade Intermunicipal – Opções do Plano e 
Orçamento para 2009;--------------------------------------------------------------------------- 
6)Dissolução da Associação de Municípios das Regiões Bairrada-Vouga;-------- 
7)BE Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, SA – Declaração de 
Interesse Público;--------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor José Alves Rosa, 1º. 
Secretário, que procedesse à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação os senhores José Miguel da Rosa 
Felgueiras, Tony Daniel Almeida Luís, António Miguel de Miranda Ferreira e 
Pedro Nuno Figueiredo Duarte. Faltaram ainda sem justificação os senhores 
Teodomiro António Seabra Pereira, Luís Filipe Tovim Ferreira e Pedro Gonçalo 
Baía Ferreira da Costa.--------------------------------------------------------------------------- 
Compareceu na sessão o senhor Hilário Morais Lopes Martins, em substituição 
do senhor José Miguel da Rosa Felgueiras. ----------------------------------------------- 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão, começando 
por ler a seguinte intervenção, pelo facto de ter falecido o senhor Dr. Carlos 
Candal, como pensa ser do conhecimento de todos os presentes: “Faleceu 
Carlos Candal - A notícia chegou brutal, desde há algum tempo 
penosamente esperada, face ao degradar contínuo das  condições de 
saúde do Carlos Candal. Este aveirense de gema, foi  muitas e variadas 
coisas ao longo da sua vida.  Dirigente da Associaç ão Académica de 
Coimbra, advogado famoso e competente, oposicionist a de Salazar e 
Caetano e do regime político por eles personalizado , fundador do Partido 
Socialista, seu empenhado militante, dirigente e qu adro político até ao 
último dia da sua vida, deputado na Assembleia da R epública e no 
Parlamento Europeu, Eleito Local, presidiu e fez pa rte da Assembleia 
Municipal de Aveiro. Foi e fez muitas coisas, contu do estas foram as que 
retive duma longa lista. Meu camarada, era um lutad or terrível, com uma 
garra difícil de bater, amigo dos seus amigos. Pai extremoso e marido 



                                                                                                                         FOLHA Nº.  
                                                                                                                                      
                                                                                                                         __________________  

2 

excepcional acentuavam o pendor humanista do seu ca racter e da sua 
postura  perante a vida. Estive algumas vezes ao seu lado em  actos 
político-partidários, outras contra, chegamos a tro car “mimos”, mas 
preservamos sempre uma amizade e consideração de qu e me orgulhava. 
Aqui na Mealhada, era conhecido por alguns de nós c omo o Papa, apenas 
e tão só porque fumador inveterado de charutos, um dia mereceu o 
comentário amistoso dum nosso camarada, que afirmav a  - ele não fuma, 
“papa-os”. Daí o Papa. Um homem vale pelos seus act os e Carlos Candal 
era um “desalinhado”, a negação dum serventuário do  Poder, e com um 
Sabor a rebeldia, que ele não escondia. Advogado fa moso, um dia e após 
uma senhora Juíza o ter mandado identificar, não se  conteve e, em 
resposta, retorquiu que se identificava sim senhora , mas que exigia que a 
Senhora Magistrada o fizesse também, pois poderia s er uma impostora, 
poderia ali naquele momento a Senhora Juíza provar quem dizia ser? 
Estupefacção geral, pensou-se que a Juíza iria reag ir violentamente, mas 
ao invés disso, a Senhora Juíza caiu em si  e reconheceu que conhecia o 
Senhor Advogado, que também era um político famoso e ela se tinha 
esquecido da identificação em casa. E quem não se l embra desse 
momento tão discutido, e que Candal engendrou contr a o “mediatismo” 
de Pacheco Pereira e Paulo Portas, sob a forma do “ Manifesto Anti-Portas 
em Português Suave”? Goste-se ou não do texto e das  suas motivações 
(eu gosto, confesso), a verdade é que o antecipadam ente derrotado 
Candidato do Partido Socialista deu a volta por cim a e o Partido Socialista 
saiu vitorioso no distrito de Aveiro. E que dizer d o célebre debate na 
Assembleia da República com a Senhora Ministra da S aúde, Leonor 
Beleza, apenas que após aceso combate político se c umprimentavam 
efusivamente, reconhecendo o mérito partilhado dum debate duríssimo, 
mas com educação e lealdade. Meus caros amigos, o P artido Socialista 
chora um dos seus melhores, o distrito perde um seu  qualificado 
defensor, a sua cidade, Aveiro, perde um seu arauto , o País perde um 
homem bom, um político honesto, inteligente e com e norme nobreza de 
caracter. Eu perco um amigo, que admirava e que me deixa mais só, mais 
pobre, mais triste. Curvo-me perante a memória dum Grande Português. 
Até sempre Carlos Candal.” ------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia propôs que a Assembleia Municipal envie 
a seu filho, as condolências pelo passamento do pai.---------------------------------- 
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta e o envio de um 
voto de pesar pelo falecimento do senhor Dr. Carlos Candal, a enviar a seu 
filho senhor Dr. Afonso Candal. --------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente em exercício, informou a Assembleia que 
estavam abertas as inscrições para quem pretendesse usar da palavra neste 
Período Antes da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão, para dizer que tem uma questão para colocar 
ao executivo e que diz respeito ao pequeno edifício existente junto das casas 
de banho, na Avenida Emídio Navarro, no Luso, visto estar bastante 
degradado, solicitando informação quanto ao que vai ser feito, se vai sofrer 
alguma remodelação, com que objectivo é que será feita e quando, visto estar 
a destoar na Avenida e estamos a entrar no período de Verão, turístico por 
excelência. Referiu novamente a questão do conselho Municipal da Juventude, 
por não constar da acta da sessão anterior a intervenção que fez sobre este 
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assunto, com todos os pormenores e também porque na ordem de trabalhos da 
sessão de hoje, nada consta sobre o assunto. Referiu que, considerando que 
este novo esquema deveria estar em vigor em 1 de Setembro de 2009, 
considera haver algum descuido por parte do executivo, quanto a este 
processo e, se calhar, uma falta de respeito pela Assembleia Municipal, em seu 
entender, porque atempadamente alertou o executivo para apresentar em 
tempo útil o novo regulamento deste conselho municipal, ou seja, refere como 
tempo útil uma Assembleia ordinária e, até 1 de Setembro de 2009, poderá ser 
difícil haver uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, visto o dia 1 de 
Setembro ser a uma terça-feira, o que torna pouco viável a realização da 
próxima sessão ordinária de Setembro nessa data. A ser assim terá que haver 
uma sessão extraordinária para o efeito, o que trará mais custos com o 
pagamento das senhas de presença. Disse achar que é uma falta de respeito 
pela política e pelos políticos, porque podem estar a dar a imagem de que 
deixam andar as coisas e depois fazem-nas à pressa e podem nem respeitar a 
lei, caso passe o prazo de 1 de Setembro. Referiu ainda que o senhor 
Presidente da Câmara, na última sessão da Assembleia Municipal disse que 
adaptar o actual conselho para o novo é muito fácil e, a ser assim, passados 
dois meses sobre a última sessão da Assembleia Municipal, já podia ter 
apresentado essa hipótese, achando ainda que é uma falta de respeito pela 
juventude deste concelho, porque pode dar a ideia que se esquecem dela e 
que à pressa, a ser feita uma Assembleia extraordinária, é que estão a tentar 
resolver o problema. A juventude de hoje, disse, são os homens dirigentes de 
amanhã. De seguida, dirigindo-se à Mesa da Assembleia, fez alguns reparos 
quanto à elaboração das actas e dos critérios que têm sido seguidos, passando 
a entregar a seguinte Proposta de Recomendação, em nome da bancada do 
PSD, para a aquisição de equipamento de gravação digital: “Propomos que os 
serviços autárquicos competentes, do Município de Mealhada, procedam à 
aquisição do equipamento necessário e suficiente para que seja possível 
proceder à gravação digital das reuniões da Assembleia Municipal de 
Mealhada. Pelos Deputados do PSD na Assembleia Municipal de Mealhada a) 
Luís Miguel Pereira Brandão”.------------------------------------------------------------------ 
Sugeriu ainda a aquisição de um bom microfone sem fios, para facilitar o 
serviço da colaboradora.------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara, em resposta ao senhor Luís Brandão, 
informou que o edifício a que se referiu, situado na Avenida Emídio Navarro, 
vai sofrer obras de recuperação e é intenção da Câmara equipá-lo para que a 
Guarda Nacional Republicana, quando se instala no Luso, nos períodos de 
verão, tenha uma unidade móvel que lhes permita a operacionalidade 
necessária, o que não acontece actualmente. Nos outros períodos, pode servir 
como posto de informação turística. O edifício, depois de recuperado e apesar 
de pequeno, tem alguma qualidade. Quanto ao conselho municipal de 
juventude referiu que não viu na lei nenhuma data que obrigue a que seja 
aprovado pela Assembleia Municipal até 1 de Setembro. O documento entrou 
em vigor no dia 1 de Março e a Câmara Municipal tem 6 meses para adaptar e 
não tem que passar pela Assembleia Municipal, porque é uma lei da República 
e é apenas a adaptação. A Câmara Municipal irá efectuar as alterações 
necessárias dentro do prazo. ------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a 
Proposta de Recomendação apresentada pelo senhor Luís Brandão para 
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aquisição de equipamento de gravação digital, verificando-se que foi aprovada 
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia deu início à Ordem do Dia.- 
1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE 
ABRIL DE 2009. 
O senhor Presidente da Mesa, colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
30 de Abril de 2009, 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 30 de 
Abril de 2009: --------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO  
- Arranjo da Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada;------------------------------ 
- Jardim Público da Antes;-----------------------------------------------------------------------
- Arranjos Urbanos da Vimieira;---------------------------------------------------------------- 
- Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa – Execução de relvado natural;---  

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO  
- Sinalização Horizontal e Turístico-Cultural da Zona Central da Pampilhosa;---- 
- Requalificação do largo de São Martinho em Arinhos;--------------------------------- 
- Revitalização da Zona Central de Cavaleiros;-------------------------------------------- 
- Reabilitação da Estrada Cavaleiros-Grada;-----------------------------------------------
- Pavimentação da envolvente ao Campo de Treinos da Mealhada;-----------------
- Reabilitação de Arruamentos em Mala e Quintas de Mala;---------------------------
- Sinalização Horizontal – Passadeiras elevadas;----------------------------------------- 

OBRAS EM CURSO  
- Beneficiação da Estrada Adões/Quinta Branca/Grada;--------------------------------  
- Estrada Vimieira/Casal Comba (Pav. e Passeios e Subst. Cond. Água);--------- 
- Centro Educativo da Pampilhosa;------------------------------------------------------------ 
- Estrada Silvã/Mala (Pavimentação e substituição de conduta de água);----------
- 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;------------------------------------------------------------------------------------ 
- Reconversão dos Viveiros Florestais da Mealhada – Parque Urbano;------------- 
- Remodelação da Avenida Navarro (Luso);------------------------------------------------
- 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;---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ampliação da Escola EB1 da Antes;--------------------------------------------------------   
Mealhada, 08 de Junho de 2009. ------------------------------------------------------------- 
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.----------------------------  
O senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém pretendia intervir 
sobre este assunto, não tendo havido quaisquer intervenções.----------------------- 
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3 – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL NO CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES 
BAIXO MONDEGO III. 
O senhor Presidente da Assembleia solicitou aos partidos políticos com 
assento nesta Assembleia que, para os efeitos do que determina a alínea b) do 
nº. 1, do artigo 31º. do Decreto-lei nº. 28/2008, de 22 de Fevereiro e que foi 
préviamente distribuído por fotocópia a todos os membros, façam entrega das 
propostas à Mesa, para que possa ser feita a eleição do representante no 
ACES.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Grupo do Partido Socialista foi entregue a seguinte Proposta: “O Grupo do 
P.S. propõe para representante na ACES Baixo Mondego III o Sr. Luís Tovim”.- 
Não havendo mais propostas entregues, o senhor Presidente da Assembleia 
submeteu a proposta do Partido Socialista à aprovação, com observância do 
que determina o nº. 3 do artigo 90º. da lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
verificando-se que, por maioria, com 11 (onze) votos a favor e 11 (onze) votos 
em branco, a mesma proposta foi aprovada. Assim, foi designado como 
representante do município de Mealhada no Conselho da Comunidade do 
ACES do Baixo Mondego III, o senhor Luís Filipe Tovim Ferreira.------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
4 – BAIXO MONDEGO – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL – 
ENVIO DE DOCUMENTOS APROVADOS PELA 
ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL – PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE 2008 E MOÇÃO. 
A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos documentos de prestação de 
contas de 2008 da Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego e da Moção 
que acompanhou estes documentos, respeitante à deslocalização da Direcção 
Regional de Economia do Centro.------------------------------------------------------------- 
5 – BAIXO MONDEGO – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL – 
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2009. 
A Assembleia  Municipal tomou conhecimento dos documentos respeitantes às 
Opções do Plano e Orçamento da Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Mondego para 2009.------------------------------------------------------------------------------  
6 – DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DAS 
REGIÕES BAIRRADA-VOUGA. 
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 3 (três) abstenções,  
aprovar a dissolução e liquidação da Associação de Municípios Bairrada-
Vouga.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
7 – BE TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE 
TELECOMUNICAÇÕES, S.A. – DECLARAÇÃO DE 
INTERESSE PÚBLICO. 
Pelo senhor Presidente da Mesa foi posto o presente assunto à consideração 
dos membros da Assembleia.------------------------------------------------------------------
Interveio o senhor António Mano Soares para referir que esta é mais uma 
questão que vem implicar com áreas REN ou RAN e, por princípio e por opção 
acha que estas áreas, enquanto não forem notificadas por vias legais normais, 
devem ser intocáveis. No entanto, em relação a esta situação concreta em que, 
segundo o texto, resultam benefícios nítidos para o Concelho por um lado e, 
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por outro lado não há outros locais alternativos e, finalmente, a zona onde a 
antena será instalada não provocará alterações no perfil do terreno existente, 
não irá pronunciar-se e irá abster-se, na votação. --------------------------------------- 
Interveio o senhor Vítor Matos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Pampilhosa, para perguntar à Câmara Municipal se este assunto se refere às 
antenas que já existem no Alto dos Outeiros, ou se é um pedido novo.------------ 
O senhor Presidente da Câmara informou que este pedido é para instalação de 
novas antenas.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Submetido o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, 
com 4 (quatro) abstenções, aprovar o Reconhecimento Público Municipal de 
Instalação de uma Estação de Radiocomunicações, no prédio localizado em 
Outeiros, na freguesia de Pampilhosa, para efeitos de instrução do processo de 
pedido de utilização não agrícola de solos da Reserva Agrícola Nacional, na 
Comissão Regional de Reserva Agrícola, requerido por BE Towering – Gestão 
de Torres de Telecomunicações, S.A., em face do processo remetido pela 
Câmara Municipal e aprovado na reunião do executivo de 04 de Junho de 
2009.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
8 – REGULAMENTO DE ACESSO À ACTIVIDADE DO 
TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS 
AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – 
TRANSPORTES EM TÁXI – ALTERAÇÃO – APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Mesa, em exercício, começou por referir que este 
assunto está relacionado com o pedido de criação de uma praça de carro de 
aluguer em Ventosa do Bairro.----------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para explicar que a nova 
legislação define que a fixação dos contingentes de táxis no concelho, passou 
a ser das Câmaras Municipais. No Regulamento em vigor, aprovado pela 
Assembleia Municipal,  ainda referia a fixação pela Assembleia Municipal, pelo 
que se torna necessária a alteração nos termos da Lei, uma vez que 
transcrevia a Lei anterior e agora tem que transcrever a Lei actual e foi um 
pedido feito pela Junta de Freguesia de Ventosa do Bairro, para a criação de 
mais um lugar de táxi naquela Freguesia.--------------------------------------------------- 
Colocado o assunto à votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao Regulamento de Acesso à Actividade do Transporte 
Público de Aluguer em Veículos automóveis Ligeiros de passageiros – 
Transportes em Táxi, em face da informação nº. 09/SP/09, aprovada pelo 
executivo em sua reunião de 9 de Abril de 2009.----------------------------------------- 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Solicitou o uso da palavra o senhor Jorge Carvalho, munícipe do Luso, para 
fazer referência ao senhor Dr. Carlos Candal, recentemente falecido, evocando 
esta grande figura da democracia portuguesa, das lutas académicas dos anos 
sessenta e que a sua memória jamais será esquecida, por todos aqueles que 
conviveram com ele e tiveram o prazer de o acompanhar na luta contra o 
fascismo, na luta contra a ditadura e na implantação da democracia em 
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Portugal. É uma figura ímpar que desaparece e o nosso Distrito fica mais 
pobre. -------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Jorge Carvalho referiu ainda que se quer associar a todos os 
lusenses, que sofrem neste momento a perda do funcionamento das Termas 
do Luso, durante a época estival.  Acha que é uma grande perda para os 
lusenses, porque o Luso está pobre e fica cada vez mais pobre, o que o choca 
plenamente pois, tal como o Dr. Candal, é lusense, republicano e socialista.----- 
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. --------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


