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MUNICÍPIO DE AVEIRO 
Assembleia Municipal 

ACTA N.º 17 
Sessão Ordinária de Junho 3.ª Reunião de 09-07-2010 
 
Aos nove dias do mês de Julho de dois mil e dez, reuniu a Assembleia Municipal de Aveiro, no 
edifício sede, sito na Avenida Lourenço Peixinho, presidida pelo Presidente da Assembleia 
Municipal, Luís Miguel Capão Filipe, secretariado pelo Primeiro Secretário Jorge Carvalho 
Arroteia e pela Segunda Secretária Ângela Maria Bento Rodrigues Nunes Saraiva de Almeida, 
com a presença dos Vogais, Manuel António Coimbra Rodrigues da Silva, Maria Isabel Silva 
de Oliveira Leite Pedroso, Paulo Jorge Lopes Anes, Bruno Miguel Ribeiro Costa, Manuel José 
Prior Pedreira Neves, Elisabete Krithinas de Freitas, João Carlos Martins Valente, Victor 
Manuel da Silva Martins, Fernando Tavares Marques, Casimiro Simões Calafate, David Paiva 
Martins, Júlio Vasconcelos Oliveira, Rui Miguel Macela Leal Vaz, Ernesto Carlos Rodrigues 
de Barros, Artur Paulo Madaíl Lobo, Paulo Alexandre Florentino Marques, Maria Inês 
Sequeira de Bastos Abreu, Telmo Vieira Martins, Carlos Mário de Magalhães Anileiro, Antero 
Marques dos Santos, Raúl Ventura Martins, José Gonçalo Borges Belo da Fonseca, Anabela 
Almeida Saraiva, Pedro Machado Pires da Rosa, Pedro Miguel Melo Castro Silva Pinheiro, 
Ana Maria Pinho de Seiça Neves Ferreira, Nuno Manuel Marques Pereira, Manuel Vieira dos 
Santos, Maria Romana Alves Macedo Fragateiro da Cunha, João Alberto Simões Barbosa, Ivar 
Jorge Alves Corceiro, João Pedro Rodrigues dos Santos Dias e Filipe Seiça Neves Barbado 
Guerra. 
 
Pelas 20:30 horas, o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião. 
 
No momento da chamada verificou-se a ausência dos seguintes membros: 
Olinto Henrique da Cruz Ravara, Alexandre Jorge Ribeiro Caleiro, Armando Manuel Dinis 
Vieira. 
Por parte da Câmara Municipal estavam presentes, o Presidente da Câmara, Élio Manuel 
Delgado da Maia, e os Vereadores Carlos Manuel da Silva Santos, Pedro Nuno Tavares de 
Matos Ferreira, Ana Vitória Gonçalves Morgado Neves, Maria da Luz Nolasco Cardoso, 
Miguel Alexandre de Oliveira Soares e Fernandes, e José Manuel Gaspar Martins. 
 
Seguidamente, nos termos do artigo 78.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Presidente da Mesa deu conhecimento ao 
plenário da substituição nesta reunião dos vogais, Maria Inês de Sousa Botelho de Azevedo 
Mineiro, Rafael Alexandre Lopes Nevado, Maria Celina Capão Lourenço França Alves, Paulo 
Jorge Teixeira de Jesus, e António Manuel Pinho Regala, pelos sucedâneos na lista de 
candidatura, Paulo Alexandre Florentino Marques, Artur Paulo Madaíl Lobo, Anabela Almeida 
Saraiva, Pedro Miguel Melo Castro Silva Pinheiro, e Filipe Seiça Neves Barbado Guerra, 
respectivamente. 
Os sucedâneos na lista de candidatura, Rui Alexandre Guerra Miranda Macedo, António 
Manuel dos Santos Salavessa e Sandra Filipe Seiça Neves Saraiva Maricato, apresentaram 
escusa. 
Também, e nos termos da legislação em vigor, o Presidente da Mesa informou que o Presidente 
de Junta de Freguesia, José António Tavares Vieira, se fez substituir nesta reunião por Júlio 
Vasconcelos Oliveira. 
 
Foram efectuados os reconhecimentos de poderes. 
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Presidente da Mesa 02 
 
PONTO 4. – DISCUSSÃO PARQUE SUSTENTABILIDADE - PETIÇÃO. 
(O relatório da Petição cujo fundamento legal permitiu o agendamento, foi distribuído a todos 
os membros desta Assembleia e faz parte do original desta acta, em anexo). 
 
(As intervenções seguintes, tem como suporte o registo áudio) 
 
Da Câmara Municipal 
Presidente da Câmara: - Nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do Regimento, requereu a sua 
transcrição em acta: 03 
“Senhores deputados, seja-me permitida uma incontornável palavra de agradecimento em 
primeiro lugar aos nossos técnicos, aos nossos parceiros, pelo trabalho que desenvolveram 
neste projecto. Como irão ver é um projecto marcante para Aveiro, e esse projecto tem a 
marca, tem o esforço, tem o trabalho, tem a dedicação de todas estas pessoas que hoje o irão 
apresentar.  
Uma segunda palavra de gratidão é para cada um dos subscritores da Petição. Por duas 
razões: a primeira porque esta Petição evidência o interesse que as pessoas têm na construção 
para a cidade e para o concelho de Aveiro. E a segunda razão porque esta Petição permite 
aquilo que todos desejamos que aconteça. São estes encontros e estas formas de partilharmos 
o trabalho feito — e vamos enriquecê-lo com o contributo de todos.  
Mas vamos então ouvir os nossos técnicos e os nossos parceiros no projecto e que nos irão 
expor, penso que todos estamos ansiosos por os ouvir, e no fim, como é habitual, ficaremos ao 
dispor para poder prestar os esclarecimentos que forem necessários ou que forem tidos por 
convenientes por parte da Assembleia. Muito obrigado.” 
 
Técnicos/Parceiros PdS: 
António Soares 04 – O projecto do PdS 
André Costa 05 – Os números do projecto 
 
(Entraram na sala os vogais Sesnando Alves dos Reis e Carlos Francisco da Cunha Picado) 
 
Membros da Assembleia 
Presidente da Mesa 06 
 
Técnicos/Parceiros PdS: 
José Quintão 07 – O Master Plan – Unidade do projecto 
Celeste Maia 08 – A integração paisagística de todo o projecto 
Vítor Ferreira 09 – A sustentabilidade em todo o projecto e processo 
 
Membros da Assembleia 
Vogal Gonçalo Fonseca (PS) - Nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do Regimento, requereu a sua 
transcrição em acta: 010 
“Nós estamos nesta Assembleia, porque houve uma petição de um conjunto de cidadãos para 
apresentar um conjunto de recomendações. Esta é uma proposta de cidadãos para a 
Assembleia Municipal. Nós temos todo o respeito pela competência e pelo trabalho de todos os 
técnicos da Câmara, que têm feito este trabalho até aqui. Agora não é razoável nós termos 
uma lista de cerca de vinte e tal técnicos para apresentar este projecto — que já devia ter sido 
apresentado há dois anos atrás e não o foi. E hoje, estamos para discutir uma petição que não 
foi marcada por esta Câmara porque não a quis marcar e muitas oportunidades teve para isso 
e, portanto, eu acho que a Câmara deve agora e neste momento reformular a metodologia que 
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está definida para esta apresentação e que pudesse era esse o entendimento que o Partido 
Socialista tinha, era que houvesse um enquadramento de quinze, vinte minutos e que depois os 
funcionários da Câmara pudessem apresentar, para que depois os cidadãos pudessem 
perceber qual é a perspectiva de cada um dos Partidos, face às recomendações dos 
peticionários.  
Para fazer uma sessão de apresentação deste projecto já vem tarde e este não é o momento. E 
portanto peço que neste momento seja reavaliada a metodologia que está subjacente a esta 
Assembleia. Muito obrigado.”       
 
Presidente da Mesa 011 
 
Vogal Gonçalo Fonseca (PS) 012 
“Senhor Presidente. Não haja dúvidas nenhumas. O que estava no nosso espírito era que havia 
uma intervenção inicial de enquadramento do projecto pela Câmara, que nós achávamos 
muito bem (é uma intervenção de enquadramento), uma intervenção que pode demorar vinte 
minutos, meia hora. Agora não pode demorar é três horas. Nós estamos com uma lista de 
cerca de vinte e qualquer coisa técnicos para falar (vinte cinco técnicos) e portanto chegados 
às onze ou à meia-noite, não é razoável pedir a todas estas pessoas que vieram aqui para 
discutir aquilo que subscreveram e que exigiram a esta Assembleia para discutir e só nessa 
altura é que vamos discutir. Portanto se havia uma apresentação para fazer e digamos se a 
Câmara já se está a antecipar à recomendação que os peticionários estão a fazer, podia-se ter 
lembrado de o fazer antes. Não me parece razoável — e isso é que estava no nosso espírito. 
Nós não concordámos com este modelo, que fique bem explícito.” 
 
Vogal Manuel António Coimbra (PPD/PSD) 013 
“Senhores deputados, o que se passa é que na Comissão Permanente, que  analisou a  petição 
e respondendo aquilo que era a solicitação dos peticionários, achou por bem que fosse a 
Câmara Municipal em primeiro a ir ao encontro daquilo que eram os pressupostos desta 
petição que era a realização urgente de uma apresentação pública e a explicação de 
alterações promovidas na proposta, com debate sobre os diversos projectos do Parque de 
Sustentabilidade e depois todo um outro conjunto de informações. O que não faz sentido é que 
nós iniciemos uma discussão, antes que haja essa apresentação. Por isso aquilo que nós 
estamos a fazer neste momento é ouvir as diferentes apresentações. Agora diz-me assim: 
alguns técnicos estão a demorar um bocadinho de tempo demais e com isto nós estamos se 
calhar a poder demorar tempo demais. Mas isto é o problema realmente da informação. É que 
nós não podemos por um lado reivindicar querer informação e por outro lado dizer – não 
temos tempo para ouvir a informação. É o problema destas coisas e por isso, eu sei que esta 
Assembleia acima de tudo gosta de debate, mas esta Assembleia aquilo que tem que ter 
presente hoje é que este ponto da ordem de trabalhos é um ponto diferente.”  
 
Presidente da Mesa 014 
 
Vogal Filipe Guerra (PCP): 015 
Vogal Ernesto Barros (CDS/PP) - Nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do Regimento, requereu a 
sua transcrição em acta: 016 
“Senhor Presidente, senhores deputados, muito boa-noite. Eu penso que devemos continuar 
com esta metodologia, embora apelasse talvez a um poder de maior síntese a todos os técnicos 
da Câmara. Porque eu acho que isto é um programa e é um plano que merece toda essa 
explicação pública, com mais ou menos celeridade, conforme os problemas que cada técnico o 
apresentará. Mas realmente eu apelava ao poder de síntese de cada técnico, porque nós 
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também realmente teremos que ouvir um pouco os peticionários desta petição, que foi o nos 
levou aqui.  
Portanto eram essas as minhas palavras. Era realmente continuarmos com o programa 
apresentado mais sinteticamente talvez, mas realmente ele não pode ser apresentado por todos 
os técnicos que nele participaram, embora só daí é que nós podemos compreender toda a 
situação deste Plano que é ambicioso para a cidade de Aveiro. Muito obrigado.” 
 
Vogal Ivar Corceiro (BE) 017 
“Da reunião de líderes onde eu estive presente, ficou realmente a impressão de que a Câmara 
ainda não tinha cumprido o seu dever para com esta Assembleia de fazer a apresentação e foi 
por isso que houve um acordo para que a Câmara iniciasse o processo.  
Não saiu dessa reunião contudo uma estratégia que me parece a mim, que é para cansar o 
povo que está presente e para perder tempo. Muito obrigado.” 
 
Presidente da Mesa 018 
 
Técnicos/Parceiros PdS: 
António Guimarães 019 e Pedro Gouveia 020 – A casa da Comunidade Sustentável 
Joaquim Oliveira 021 – Unidade de Imagiologia 
Emília Lima 022 – Parque dos Amores 
Fernando Almeida 023 – Fito-Etar 
Emília Lima 024 - Parque Infante D. Pedro 
Filipa Santos 025 – Centro de Educação Ambiental 
 
Membros da Assembleia 
Vogal Pedro Pires da Rosa (PS) 026 
Presidente da Mesa 027 
 
Técnicos/Parceiros PdS: 
Janine Ferreira 028 – Casa de Chá 
Emília Lima 029 – Igreja de São Francisco e S.to António 
Fernando Constantino 030 – Geosurvey 
Luís Souto 031 – ADERAV 
Paulo Marinheiro 032 – Ponte/Jardim 
Emília Lima 033 – Baixa de S.to António 
Vítor Torres 034 – Campos de Ténis 
Ivonne Delgadinn 035 – Ciência no Parque 
Artur Calado 036 – Inovaria – Inovação do PdS 
 
Membros da Assembleia 
Presidente da Mesa 037 
 
Membros da Assembleia 
Presidente da Câmara - Nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do Regimento, requereu a sua 
transcrição em acta: 038 
“Senhores deputados, para comunicar que dentro da apresentação prevista faltam 
apresentarem os seguintes projectos: Alboi, Ponte Pedonal, Estratégia de Comunicação, e 
Plano de Animação. São estes quatro que faltam.” 
 
Membros da Assembleia 
Presidente da Mesa 039 
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Vogal Gonçalo Fonseca (PS) 040 
Vogal Raúl Martins (PS) 041 
Presidente da Mesa 042 
 
Técnicos/Parceiros PdS: 
Emília Lima 043 – Alboi, José Rabumba e túnel sob a Dobadoura 
José Quintão 044 – Ponte Pedonal do Canal Central 
Rosa Geraldo 045 – Plano de Animação e Divulgação 
Nidia Ferreira 046 – Globaz – Estratégia de Comunicação 
 
Membros da Assembleia 
Presidente da Mesa 047 
 
Representante dos Peticionários 
José Carlos Mota 048 
 
Membros da Assembleia 
Presidente da Mesa 049 
Vogal Raul Martins (PS) 050 
Vogal Manuel António Coimbra (PPD/PSD) 051 
Vogal Gonçalo Fonseca (PS) 052 
Vogal Ernesto Barros (CDS/PP) 053 
Vogal Ivar Corceiro (BE) 054 
Vogal Filipe Guerra (PCP) 055 
Vogal Manuel António Coimbra (PPD/PSD) 056 
Vogal Filipe Guerra (PCP) 057 
 
Devido ao adiantado da hora, o Presidente da Mesa colocou à votação do plenário, nos 
termos regimentais, a continuação dos trabalhos além da meia-noite para conclusão da 
apreciação da petição, sendo rejeitado por unanimidade pelo plenário. 
 
Continuando, o Presidente da Mesa deu por encerrada a terceira reunião da Sessão 
Ordinária de Junho, informando que a próxima reunião será no dia 12 de Julho (2.ª feira) 
pelas 20:00 horas. 
Eram 00:30 horas do dia 10 de Julho de 2010. 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, que tem como suporte gravação 
digital de tudo quanto ocorreu na respectiva reunião, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 43.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 
Manuel Cartaxo, funcionário municipal destacado nos Serviços de Apoio à Assembleia 
Municipal, que a elaborei nos termos legais. 
(4:00) 

 


