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  ATA N.º 4/2018 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 

09 DE JULHO DE 2018 

 

Aos 9 dias do mês de julho de dois mil e dezoito, no auditório do Teatro Miguel Franco, 

reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.         

Estiveram presentes os cinquenta e um membros que a compõem.  

Foram substituídos os seguintes membros: Telma Dinis Duarte, substituída por Carlos 

Manuel Barbeiro; Ana Carla Marques Pereira Gomes, substituída por Rui Alexandre 

Lebreiro; Filipe André Silva Reis, substituído por António Luís Santos; Fernando Paulo 

Mateus Elias, substituído por Valentim Teodósio Ferreira; Manuel António Azenha dos 

Santos Pereira, substituído por Heitor de Sousa; Margarida Maria Castelão de Sousa Dias, 

substituída por Domingos Carvalho, Céline Moreira Gaspar, presidente da União de 

Freguesias de Monte Redondo e Carreira, substituída pelo secretário Carlos Alberto Cruz 

Santos; Maria Isabel Pereira Santos, presidente da União de Freguesias de Marrazes e 

Barosa, substituída pela secretária Catarina Sampaio Barbedo Dias, Mário de Sousa 

Gomes, presidente da junta de freguesia de Milagres, substituído pelo secretário Carlos 

Manuel de Sousa Dias Calhelhas.  

Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores Vereadores Gonçalo 

Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Anabela Fernandes Graça, Ana Maria Fernandes 

Esperança, Ana Margarida Félix Valentim, Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, Carlos 

Jorge Pedro Simões Palheira, Ricardo Santos, Fernando José da Costa, Álvaro Madureira e 

Ana Silveira. 

A sessão foi presidida pelo senhor António José de Almeida Sequeira, Presidente da 

Assembleia Municipal, secretariada por José da Silva Alves, 1.º secretário, e por Célia 

Maria Magalhães Brogueira Teixeira Afra, 2.ª secretária da Mesa.  

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão, eram 21.14 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Abertura ao tráfego civil da Base Aérea em Monte Real – Discussão. 

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

cumprimentou os presentes e deu início à sessão. 

Começou por dizer que o ponto da ordem de trabalhos é único, a abertura do tráfego civil 

da Base Aérea de Monte Real.  
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Informou que tinha havido naquela tarde uma reunião da Comissão de Líderes, e que 

existiam algumas moções. Disse que iriam começar por ter uma pequena introdução feita 

pelo requerente, e seguidamente falaria o senhor Presidente da Câmara.  

Depois da intervenção do senhor Presidente da Câmara aceitariam moções. Em função 

das moções recebidas, resolveriam o passo seguinte. Iriam ver se havia hipótese de 

conciliação das moções, sendo feito através de um intervalo que fariam e durante o qual 

os líderes dos grupos parlamentares iriam reunir à parte e depois veriam o que se 

conseguia sintetizar. Depois dessa parte será dada a palavra, com tempo igual para todos 

os grupos municipais, cerca de 10 minutos para cada um. O objetivo seria sair dali uma 

moção o mais consensual possível, que satisfizesse as pretensões de todos relativamente 

aquele tema de abertura do tráfego civil da Base Aérea de Monte Real. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Quando da Assembleia Municipal Ordinária de 27 de Abril de 2018 propus a realização de 

uma sessão extraordinária da nossa Assembleia enfatizei a minha preocupação sobre toda 

esta temática da abertura ao tráfego civil do Aeroporto de Monte Real, actualmente 

apenas Base Aérea nº 5 da Força Aérea Portuguesa. Sublinhei a falta de informação 

pública sobre a matéria e a necessidade de definição de uma estratégia consequente para 

atingir um objectivo que, genericamente, já se constatava que registava, em seu torno, 

um vasto consenso, quer no Concelho e no Distrito de Leiria, quer na maior parte da 

Região Centro. 

Existiam informações, mais ou menos esparsas, que o Sr. Presidente da Câmara de 

Leiria, vinha dedicando a este assunto a sua atenção e diligência, que outros Municípios e 

Instituições regionais lhe vinham dando ênfase, mas a opinião pública e, principalmente 

os eleitos locais, dispunham de escassa informação. 

Tratando-se de matéria de largo interesse nacional e regional, e face a alguns novos 

contextos nacionais, nomeadamente, aeronáuticos, não fazia qualquer sentido que se 

continuasse a falar em surdina, no silêncio de alguns gabinetes ou instâncias, e não se 

assumisse uma atitude de total clareza, transparência e de plena informação sobre o 

assunto. O povo tem o direito de saber tudo sobre tão importante objectivo. O PSD quer 

que as populações e os seus representantes eleitos saibam o que verdadeiramente se 

passa quanto a esta questão.  

A política não é uma coisa abstracta para tratar de coisa nenhuma. Ela é destinada a 

prover o bem comum e a governar os povos e as nações. Deve, pois, olhar a realidade, 

concentrar-se nela e encontrar as melhores vias para o desenvolvimento e a felicidade 
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das populações, do Concelho e de toda a Região. Essa é a política que vale a pena, que 

não se esfuma no fogo fátuo dos foguetes e foguetaços para entreter a malta. 

Entendi, pois, requerer o debate sério e profundo sobre esta magna questão do nosso 

desenvolvimento, para que fosse dada a palavra a todos sem excepção, sem as limitações 

do tempo que o cumprimento da ordem de trabalhos das sessões ordinárias acarreta. Em 

boa hora, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal acolheu a nossa proposta de debate e 

eis-nos hoje aqui, já munidos de mais informação – provavelmente não toda – para 

realizar tal desiderato.    

Temos clara consciência de que se o PSD não tivesse formulado, através do nosso 

Requerimento, a necessidade imperiosa deste amplo debate, com objectivos 

clarificadores, ainda provavelmente estaríamos na fase do murmúrio dos gabinetes, e no 

caminho das soluções pré-concebidas que, a seu tempo, veriam a luz do dia, quais factos 

consumados. 

O Forúm recentemente realizado, muito provavelmente não teria ocorrido, se este pedido 

de debate em Assembleia Municipal Extraordinária, não tivesse sido formulado. Mas seria 

completa estultícia desperdiçar oportunidades de consensualização e de dinamismo local e 

regional em torno deste assunto, pelo que, pelo menos, a virtualidade da nossa proposta 

foi revelada e comprovada, esperando que seja sobejamente aproveitada para o êxito 

deste magno objectivo. 

É importante lembrar que necessidade de um novo Aeroporto, de cariz nacional, mas 

servindo a Região Centro, foi lançada pela voz do Dr. TOMÁS de OLIVEIRA DIAS, insigne 

Leiriense, já faz algum tempo, tendo este posto todo o seu empenhamento cívico e o seu 

peso político na luta pela concretização deste importante anseio da Região.  

Muitos, no início, duvidaram. Há sempre os profetas da desgraça, os instalados na vida e 

os palpiteiros de serviço. Normalmente não fazem rigorosamente nada. É o estilo. 

Sabemos que existem sempre aqueles que só embarcam na viagem quando os ventos 

estão de feição. Agora haverá, com certeza muitos que dirão que sempre estiveram na 

primeira linha na defesa desta bandeira, mas que de mansinho, como sabemos, aqui 

chegaram. Que venham por bem, porque, apesar dessa postura temerária, serão bem-

vindos no reforço do processo de concretização desta aspiração colectiva. 

Os Estudos que já existem e que foram apresentados, e as notícias que cada vez mais 

nos chegam pela comunicação social demonstram que Leiria está no caminho certo 

quando reivindica a abertura ao tráfego civil do Aeroporto de Monte Real.  

Sem entrar, de momento, no miolo de tais Estudos, direi, para já, que a sua existência é 

um passo fundamental para a credibilização da defesa deste objectivo. Por isso, importa 

dar os parabéns aos Municípios da Marinha Grande e de Leiria pelos passos dados nessa 

matéria, possibilitando a todos o acesso a um instrumento de trabalho, que permitirá 
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receber contínuos contributos, para solidificar e reforçar o trabalho em prol desta causa. 

Uma palavra justificada de enaltecimento do importante papel da Entidade Regional do 

Turismo do Centro de Portugal, na pessoa do seu Presidente, Pedro Machado, não só na 

visibilidade dada à ideia ora aqui em debate, mas fundamentalmente no sublinhar 

coerente da sua dimensão regional e nacional, que não apenas local. Dimensão nacional 

que lhe foi dada pelo então Primeiro-Ministro do PSD, Pedro Santana Lopes, que 

acreditando na importância para o país da abertura ao tráfego civil desta infra-estrutura 

aeroportuária, assumiu publicamente e com um gesto emblemático e singular – a 

aterragem realizada em Monte Real no último dia do seu mandato governativo – esta 

bandeira de todos nós, conferindo-lhe uma visibilidade e dignidade, que só o então 

escárnio dos apoucados procurou denegrir. 

Felizmente o tempo começa a dar razão à razão desta ideia e deste magno projecto. 

Quando se constata já a saturação dos Aeroportos Humberto Delgado, em Lisboa, e 

Francisco Sá Carneiro, no Porto, e ainda estando longe – talvez uns bons cinco anos – a 

operacionalidade de uma solução complementar em Lisboa (a famosa solução Portela+1 - 

mas que não resolverá o problema de fundo face ao crescendo de actividade 

aeroportuária e navegação aérea), Monte Real, com uma boa dose de realismo e com os 

investimentos correctos e não sobredimensionados, poderá ser uma boa alternativa a 

esse afunilamento de tráfego e à intensidade de afluxo de passageiros e mercadorias a 

Lisboa e Porto. 

Não queremos com isto dizer que Monte Real não se deverá assumir de per si, com um 

projecto comercial próprio, abordando mercados específicos transcontinentais que lhe 

confiram a sustentabilidade de médio e longo prazo. Este é o grande objectivo e dele não 

nos devemos desviar um milímetro. 

É esta vocação, de se poder constituir como um espaço autónomo e específico no 

panorama aeronáutico português, que deve constituir o cerne desta aposta colectiva. Há 

que lutar por isso, com realismo, mas com denodo e perseverança.  

Poderemos também valorizar outras componentes que trarão a este desígnio força, razão 

e sustentabilidade. A ideia de lançar as bases de um “cluster” aeronáutico poderá ser uma 

delas. O potencial existe na região: a indústria dos moldes, do plástico, da metalurgia, da 

construção, das novas tecnologias, entre outras igualmente significativas, poderão trazer 

impulsos decisivos ao nosso desenvolvimento colectivo. 

O que importa é que o mundo pule e avance. Que tal aconteça também na Região Centro 

e no nosso Concelho. E que esta ideia, consensual, vá avante sem ser nem um elefante 

branco nem um sorvedouro de dinheiros públicos e dos contribuintes. O papel dos 

privados será muito importante e bem-vindo, desde que seja assumido de forma clara e 

transparente e que tenha o seu enfoque no interesse colectivo e no bem comum. 
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Suponho que nenhum de nós quer servir de escadote, nesta matéria, a interesses 

particulares ou egoístas. 

Que Monte Real se concretize e que se crie uma verdadeira dinâmica, sadia e 

consequente, em torno deste objectivo comum. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer gostaria de falar daquele projeto, e aproveitando também alguma 

parte da intervenção do deputado João Cunha, de que tem estado sempre presente, até 

pela experiência do passado que não foi muito feliz. Relativamente aquela ideia de Monte 

Real poder ter operações civis, este é um projeto que terá que ser político na decisão mas 

apolítico no interesse de toda a população da região. Só fará sentido que seja assim, 

tentou memorizar algumas datas anteriores e o que é que aconteceu, para perceberem 

que não é com grandes comissões nem com tentativas de agarrar politicamente a ideia e 

concretizá-la, que veio a funcionar. A verdade é que desde 1996, estava ele noutra 

câmara onde assinaram um protocolo através da Associação de Municípios da Alta 

Estremadura para a viabilização de Monte Real também com voos civis, é um processo 

que já tem muitos anos, e é uma aspiração da região, sendo aquela, seguramente a 

chave no desenvolvimento futuro. Se não conseguirem que se concretize, a região irá 

pagar uma fatura muito elevada, dirão que talvez seja uma visão catastrófica, não é 

verdade, basta ver os indicadores económicos para perceber que vai ser assim. Para 

evitar essa situação, achou que deviam todos estar sintonizados e fazer o máximo que 

fosse possível e também há uma capacidade de tolerância perante algumas situações que 

porventura não possam ser públicas, mas que tem por objetivo tentarem que a região 

tenha efetiva concretização do projeto. O projeto que se iniciou em 2010 de uma outra 

forma, a constituição do Fórum Centro de Portugal que foi liderado por Manuel Queiró, 

que chegou a organizar um grande jantar em Monte Real com apresentações da maior 

parte dos Municípios, com os candidatos que iriam no ano seguinte candidatar-se à 

Assembleia da República, que assinaram uma moção para ser entregue ao Governo. Na 

verdade, o que aconteceu na prática, é que alguns dos candidatos até passaram pelo 

Governo mas nada fizeram e o assunto caiu no esquecimento. Houve entretanto, um 

conjunto de diligências do Fórum Centro de Portugal, e o decreto-lei 33/2010 de 14 de 

Abril, definiu quais eram os aeroportos nacionais integrados na ANA (Lisboa, Porto, Faro, 

Funchal e Ponta Delgada), pudesse incluir o de Beja para efeitos de concessão. A partir 

dali estiveram sempre em reuniões lideradas por Manuel Queiró, houve também reuniões 

com alguns membros do Governo, mas a verdade é que entretanto, houve ali algum 

impasse que se agravou com a saída do Manuel Queiró do projeto porque passou a ser o 

presidente da CP. A partir de 2014 entenderam que o futuro da região teria que passar 
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forçosamente pela abertura de Monte Real ao tráfego civil, e por isso houve reuniões do 

Estado-Maior da Força Aérea para perceber duma vez por todas da viabilidade ou não, de 

serem autorizadas aquelas operações civis. Houve inclusivamente abordagens a membros 

do Governo anterior, tiveram várias reuniões com o Secretário de Estado das 

Infraestruturas a quem estava incumbida aquela problemática, O Sérgio Monteiro, que 

lhes foi dando sempre força para lutarem por aquela ideia. Houve visitas a aeroportos que 

teriam a mesma dimensão de Monte Real, como é o caso de St. Étienne, de forma a ver 

qual era o modelo de exploração. Em Outubro foi apresentado, e Eva era um conjunto de 

infraestruturas de valor nacional e onde estava a utilização civil de Monte Real e, 

portanto, havia ali um conhecimento daquela viabilidade por parte do Governo de então, 

e depois o que aconteceu é que a partir de certa altura, o que lhes disseram foi para que 

não contassem com o Orçamento de Estado, não seria possível. A opinião pública estava 

um pouco intoxicada, para não dizer muito, com a situação de Beja. Se atualmente à 

distância, avançarem a ideia de fazer um aeroporto em Beja, pergunta-se, quem é que 

vai voar para Beja. A verdade é que houve um enredo que tinha a ver com a construção 

de 10 mil camas no Alqueva, não está lá uma, diga-se e, portanto, avançaram com as 

obras de Beja e depois não puderam parar, porque é uma base militar também e 

portanto, não podia ficar inoperacional. O que lhes disseram, nomeadamente o primeiro-

ministro Passos Coelho, disse para irem a Bruxelas, que estavam lá para apoiar, e para 

verem se haveria programa para isso. Foram muito bem recebidos em Bruxelas, ele e o 

presidente da Nerlei em março de 2015, foram recebidos muito bem pelo diretor-geral da 

unidade de mobilidade, que lhes perguntou o que pretendiam e o que estava em causa. 

Disse-lhes que tinha para gerir na sua unidade 27 mil milhões e infelizmente para eles, no 

atual quadro comunitário não havia verbas para intervenções aeroportuárias, só para a 

rodoviária e ferroviária. Aquilo que ele explicou é que havia verbas para o portuário, a 

verdade é que os amigos Espanhóis, capturaram a maior parte das verbas para fazer 

aeroportos civis. A Comissão Europeia como é seu hábito, pega nas obras sem avisar seja 

quem for, vir por ali fora e ver as obras que foram feitas com dinheiros comunitários. A 

maior parte daquelas infraestruturas estão fechadas, gastaram o dinheiro e aquilo está 

fechado, portanto, a Comissão decidiu, não há no quadro que está em curso, o 14 20 não 

há dinheiro para o portuário. Perante aquela situação, o que lhes foi dito, foi para 

avaliarem a hipótese de arranjar investidores para a situação. Estiveram um dia, um 

grupo que envolvia o Nerlei e o presidente do IPL juntamente com outras pessoas que 

estavam ligadas a fundos da Ásia, houve uma chamada feita gabinete do Secretário de 

Estado para esse investidor que era um americano residente em Hong Kong e que 

manifestou grande interesse sobre essa possibilidade, só que logo de seguida caiu o 

Governo, e portanto, aquilo parou tudo. Em Abril de 2016 há uma reunião com o novo 
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secretário de Estado das Infraestruturas, Oliveira Martins, para saber se havia o mesmo 

interesse que havia da parte do Governo anterior e se se mantinham as mesmas 

condições. O que lhes foi transmitido mais tarde em Outubro pelo próprio ministro, é que 

não havia dinheiro do Orçamento de Estado, isso já sabiam, portanto, igual ao 

antecessor, mas queriam também um estudo, arranjarem investidores e o estudo e 

depois, eles lá estarão. Em Março de 2017 tiveram uma reunião com a Aigle Azur que é 

uma companhia de aviação francesa que se disponibilizou para, em caso de autorização e 

mediante as condições que teriam que ser estabelecidas, houvesse condições para operar 

ali, iniciava a sua operação em Monte Real com 3 voos semanais. Houve uma reunião 

com o novo chefe de Estado maior da Força Aérea que, depois de lhe ter sido explicado 

que a base não ia sair dali até pelo impacto económico que tem, que aquilo que se 

pretendia era um modelo equivalente às Lajes onde opera o civil e o militar em que o 

primado da Força Aérea e que igualdade com todos os outros aeroportos nacionais, se 

houver algum problema de natureza de segurança paralisa tudo, em todo o lado, seja ali, 

seja em Lisboa, seja no Porto. Era preciso um investidor porque é preciso recarregar as 2 

pistas, fazer a chamada placa, construir o terminal, contratar o abastecimento de 

combustível, portanto, há um conjunto de operações que têm que ser feitas. Refere 

aquilo porque algumas pessoas dizem-lhe que ali não é possível, não tem terminal, não 

tem placa, sendo isso competência do investidor, que foi o que sempre lhes disseram. 

A verdade é que, da parte do Chefe de Estado Maior da Força Aérea o recado foi aquele e 

nessa reunião estava ele, o Presidente da Câmara de Coimbra, O Presidente da Câmara 

da Figueira da Foz e o Presidente do Nerlei, e o que ali foi firmado, foi que, a Força Aérea 

não é obstáculo àquela situação, não é problema, quer fazer parte da solução, mas 

submete-se à decisão política, portanto quem tem de decidir é o Governo. Da parte 

daquele o que lhes foi pedido foi conseguir arranjar investidores para tornar o projeto 

credível perante o Governo.  

Transmitiram ao Governo, pediram há mês e meio uma reunião com o ministro para dar 

conta que têm investidores e o estudo. Aquele foi feito pelo Roland Berger em articulação 

com a Câmara da Marinha Grande, porque foi a Roland Berger que fez o estudo do 

Montijo, e era importante pela rede de conhecimentos que têm, pela experiência que têm 

na área, que também ali tivessem o apport suficiente para poder ser o ponto de partida 

junto dos próprios investidores. Depois dessa reunião com o Chefe de Estado Maior da 

Força Aérea, houve uma conferência de imprensa a dar conta do resultado dessa reunião, 

o Presidente da Câmara de Coimbra sem dúvida assumiu perante a imprensa que é Monte 

Real ponto, e a verdade é que, em Setembro foram surpreendidos com uma alteração no 

jantar de campanha diga-se, de que Coimbra iria avançar para o aeroporto internacional 

e falavam que era o aeródromo Bissaya Barreto, que tecnicamente não tem hipótese 
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nenhuma. O que levou a Coimbra com Manuel Queiró que é um grande defensor de 

Monte Real, mas sem mais comentários, a verdade é que Coimbra manifestou interesse 

em construir um aeroporto a norte da cidade, como se pudesse custar cêntimos. Outro 

dia, foi o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira dizer que o aeródromo da 

Maceira também devia ter voos civis, o Presidente Viseu também deu conta do 

movimento que já têm na cidade e foi também o Médio Tejo dizer que afinal deverá ser 

em Tancos. Põe-se a mesma probabilidade de análise de quem é que voa para Tancos ou 

quem voa para Beja, e portanto, aquilo que naquele momento estava em cima da mesa é 

criarem força suficiente ao nível da região, estando em curso não só a assinatura de uma 

petição pública feita pro um grupo de empresários, mas estavam também a ser 

elaboradas cartas em papel timbrado das empresas de toda a região e também da sua 

diáspora. Esse processo estava em curso, pediram um esforço a todas as Câmaras 

envolvidas no processo e sintonizadas com eles, para também junto dos empresários dos 

seus concelhos poderem fazer o mesmo, para depois num dossiê, pois pensaram poder 

ter um número elevado de cartas, entregarem ao Primeiro-Ministro. Essa situação que 

que resulta daquilo que lhes foi pedido pelo Ministro, sobre arranjarem o estudo e os 

investidores, sinceramente não havendo ali despesa pública, o risco é todo do investidor e 

estão disponíveis para isso, falta apenas que o Governo diga como é que quer fazer 

aquele contrato. Naturalmente há que abrir concurso público, as coisas devem ser 

transparentes, as regras assim o obedecem, tem que definir o que é que compete fazer 

ao investidor. Têm tido abordagens de outras companhias, porque há comandante de 

companhias do Qatar e do Dubai que foram oficiais em Monte Real, atualmente são 

comandantes de aviões civis nessas companhias, que mostraram interesse pelo 

desenrolar do processo. Houve ali condições que nunca se tinham conseguido atingir e 

por isso se eles não conseguirem dar ali um sinal de unidade e puxarem todos para o 

mesmo lado, correm sérios riscos de mais uma vez falharem. Quando se pensa que, por 

não estar A, B ou C na Comissão, primeiro não existe Comissão nenhuma e segundo, o 

que tem sido feito é através dos conhecimentos, dirão alguns políticos que se tem 

utilizado no melhor sentido, mas aquele é um projeto de toda a região, a começar pelos 

membros das Assembleias Municipais, pelos autarcas de freguesia, pelos executivos 

municipais e ele sente estar tão à vontade naquilo e não vou ser candidato a coisa 

alguma, nem estará lá pois é o último mandato, e aquilo de que contínua convicto, é que 

se não souberem dar ali um sinal de unidade, correm sérios riscos de ser posto em causa 

o interesse de toda a região. À data houve apenas uma pessoa que levantou a questão, 

que entendia que não devia ser feita aquela utilização civil. Há muitas regras que devem 

ser cumpridas, o Governo quando lançar o concurso tem que exigir a declaração de 

impacto ambiental e tem de definir muito claramente, as taxas que terão de ser pagas, 
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especialmente até à Força Aérea. É um negócio que interessa à Força Aérea, tem taxa de 

aterragem, tem taxa de descolagem, o avião também paga, enfim, há uma série de taxas 

que têm que ser pagas e isso é em benefício da Força Aérea, portanto, se conseguirem 

chegar a uma conclusão daquilo que é vital, e continuou a repetir, basta cruzar os dados 

económicos para perceber como é que as coisas podem evoluir e como é que podem 

regredir, eles têm uma defesa, porque dizer-se que é Fátima o pivô, Fátima está a 100 

quilómetros de Lisboa, faz-se numa hora, é bom. É preciso perceber o problema, o que 

lhes interessa é inverter essa situação, porque o que acontece atualmente é que o lobby 

dos operadores de viagens, os operadores de Turismo de Lisboa, que têm muita força, 

querem que os aviões continuem a aterrar em Lisboa para depois virem num autocarro a 

Fátima e depois voltam para Lisboa outra vez, e a região pouco ganha com isso, portanto, 

o que querem é, inverter naquilo que é possível, é que, sendo Monte Real, o ponto de 

chegada, até pode ir dali um dia para Lisboa também, mas fica na região. Ou seja, será 

fazer o mesmo que eles mas no sentido inverso, e essa é a grande diferença. Existe um 

território de influência para aquela situação com: 1.º Fátima, 9,4 milhões de peregrinos o 

ano passado, o Património classificado pela UNESCO, Alcobaça, Batalha, Convento de 

Cristo e a Universidade de Coimbra, havendo ainda o património de interesse nacional, 

castelos e catedrais, depois os segmentos das praias, das ondas, que está a ter grande 

impacto. O Turismo, que é a utilização de aviões para ali dos emigrantes, é vulgar ao fim 

de semana encontrar imigrantes, porque atualmente é mais fácil para eles vir de avião, 

tratar dos seus assuntos, ver os familiares do que vir com 2 mil quilómetros de carro. 

Isso era no passado, já muito pouca gente faz isso, portanto, são nichos de mercado que 

vão ajudar à sustentabilidade do projeto, para quem quiser efetivamente investir. O que 

se pode ainda, é dinamizar, obviamente que a prioridade é o Turismo Religioso, não vale 

a pena esconder, as comunidades Europa serão contactadas para utilizar Monte Real, 

portanto, tudo são vantagens que se têm e que são talvez as vantagens mais 

convenientes para todos e que justificam aquela possibilidade. Se o Governo no concurso 

entender que deve limitar o montante máximo de passageiros/ano nos 2 milhões e meio, 

3 milhões, para não criar qualquer conflito, que essa é outra guerra e eles não estão nela, 

seja o Montijo, Alcochete, o que quer que seja. A verdade é que o estudo da Roland 

Berger em relação ao Montijo prevê que no 1.º ano haja 8 milhões de passageiros, que 

não é para ficar lá, é para voltar para Lisboa, o que vai exigir mais uma travessia, vai ser 

portajada, e na verdade que aquele processo diz respeito a Lisboa e Montijo, é 

complementar, resolvam o problema entre eles, a verdade é que seria importante que 

aquilo que é turismo, de certa maneira apelativo para a região, eles pudessem ali 

consigná-lo e isso é possível com Monte Real aberta à aviação civil.  

Intervenção do senhor Deputado Heitor de Sousa (BE)  
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Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que a questão de construir um aeroporto, não é uma questão menor é 

uma questão maior. Não só com o volume de investimentos, mas também porque 

qualquer que seja a natureza de um aeroporto, ele tem sempre impacto nacional e por 

mais que o senhor Presidente que reafirmou que, a Região Centro tem interesse na 

prossecução daquele investimento, a sua pergunta foi muito simples, onde é que está a 

Região Centro? Porque o exemplo que deu de Espanha, e é um país em que a 

regionalização político-administrativa do território, estava feita à muito tempo, e as 

regiões falam em nome de uma entidade regional que se encontra sufragada, eleita pelas 

respetivas populações de cada região e, portanto, quando falou em nome de uma 

determinada região, tem a certeza de que existe uma maioria política nessa região a 

favor de um determinado projeto de investimento de natureza estratégica. É verdade que 

em Espanha a maior parte dos aeroportos regionais fracassaram. Em grande medida, 

porque os estudos que serviram de base à realização desses investimentos estavam 

errados, ou seja, estavam bastante otimistas e em muitos casos não aterrou nenhum 

avião depois desses aeroportos serem realizados. Perguntou ao Presidente da Câmara se 

sabia o porquê do aeroporto de Beja não funcionar, disse-lhe que não era por causa das 

infraestruturas que foram construídas no aeroporto, o hangar que foi construído no 

aeroporto, porque é uma excelente aerogare, é uma excelente infraestrutura, e é 

provavelmente a maior pista que existe no país. Porque é que não funciona o aeroporto 

de Beja? Por uma razão muito simples, não há maneira de se lá chegar nem de se lá sair, 

e o estudo da Roland Berger que o senhor Presidente tanto elogiou, falhou numa questão 

básica, de definição de qualquer construção de um projeto daqueles, como é que se lá 

chega e como é que se de lá sai. Se 75% do turismo que está previsto, tem direção 

Fátima, então um aeroporto na Base Aérea de Monte Real terá um problema real na 

acessibilidade dessas pessoas a Fátima, porque como o senhor Presidente sabe, não 

estão previstas no estudo, por exemplo, uma coisa essencial e estratégica também para 

Leiria e para a região do Oeste, que é a requalificação da linha ferroviária do Oeste, uma 

acessibilidade direta ao aeroporto civil de Monte Real. Se isso não acontecer, senhor 

Presidente, uma das razões principais, porque a nível da União Europeia se considera que 

hoje em dia a não ser nas regiões ultraperiféricas, se considera que os aeroportos são 

uma prioridade negativa em termos de financiamentos comunitários, é porque a 

Comissão Europeia e a União Europeia, entende que as infraestruturas aeroportuárias são 

em si próprias, potenciam um tráfego que é bastante poluente e bastante a contrário das 

prioridades de mobilidade que estavam em cima da mesa em termos de União Europeia 

que são sobretudo, as prioridades ferroviárias. Portanto senhor Presidente, quando o 

falou na região Centro, ele queria fazer-lhe a pergunta que é: além da questão onde está 
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a Região Centro, se é só imaginação da sua parte, perguntou, quantas Câmaras 

Municipais existem na região Centro e quantas é que apoiam aquela ideia do aeroporto na 

Base Aérea de Monte Real? O Bloco de Esquerda desde 2010 subscreveu uma declaração 

conjunta da Região Centro que tinha a adesão da maior parte das Câmaras Municipais da 

Região Centro. Subscreveu uma declaração, a favor da abertura da Base Aérea de Monte 

Real ao tráfego civil em 2010, mas em 2010, senhor presidente e essa era a 3.ª 

pergunta, existia uma realidade da gestão aeroportuária muito diferente daquela que 

existe e que o senhor Presidente sugeriu na sua intervenção. É que a ANA Aeroportos de 

Portugal era uma empresa pública, não era uma empresa privada como é atualmente, e 

portanto, do ponto de vista da gestão aeroportuária não correriam o risco da gestão do 

da abertura da Base Aérea de Monte Real ao tráfego civil fosse feita segundo interesses 

que não o interesse público, porque a ANA era uma entidade pública empresarial. 

Atualmente já não é assim, a ANA foi privatizada e no caderno de encargos da ANA a 

Base Aérea de Monte Real não faz parte do monopólio. O senhor Presidente na sua 

intervenção, sugeriu que há investidores privados para fazer a gestão do aeroporto, pois, 

senhor Presidente, se é assim desde já a oposição frontal, não só contra a privatização da 

ANA, mas também contra a criação de uma nova Anazinha privada ali na Região Centro, 

eles acharam que a gestão de um tráfego aeroportuário é uma coisa demasiado 

importante para ficar nas mãos dum investidor privado, por melhor que ele seja, a gestão 

deve ser pública e deve ser efetivamente a região político-administrativa do Centro a 

fazer a gestão do aeroporto de Monte Real, em articulação, obviamente com o Ministério 

da Defesa e com o Estado Maior da Força Aérea. Portanto, aquela articulação é essencial 

e assim, a 3.ª pergunta que fez, é se no entendimento do Presidente da Câmara, existiam 

razões para recear que o senhor Presidente vai pugnar para que o futuro aeroporto Civil 

em Monte Real vá ter uma gestão privada parecida com aquela que Ana tem. 

Intervenção do senhor Presidente da Junta do Coimbrão Ventura Tomaz (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que a questão que tinha a colocar era simples e em parte, o senhor deputado Heitor 

de Sousa, já a tinha feito, que é: em termos de gestão operacional, quem é a entidade 

que futuramente iria assumir a gestão? Aproveitou também para deixar algumas notas: 

os aeroportos espanhóis são geridos Payena nos 48 aeroportos, daqueles 48 aeroportos, 

não houve nenhum que não tivesse passageiros, alguns não tiveram carga, mas todos 

eles tiveram passageiros. O que teve menos passageiros foi o dos Pirinéus com 257, o do 

Albacete com 432, todos eles, os 48, tiveram passageiros, muitos deles sem carga, mas 

que fique esclarecido.  

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 
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Disse que acredita e que não tem qualquer dúvida de que o senhor presidente e pessoas 

que o rodeiam estarão a fazer tudo para que seja possível conseguir-se que o aeroporto 

seja viabilizado, que todas as realidades existentes são como todas as realidades na vida, 

sempre mutáveis. Não há contratos imutáveis, portanto, qualquer chamada de atenção 

do contrato ou um modelo existente faz-lhe alguma confusão como é que pode ser ali 

aportado um qualquer contrato existente, como algo fechado como quando todos sabem, 

aliás, há quem diga que um contrato é qualquer coisa que é feita para poder ser alterado 

ou anulado. Foi apenas uma divagação, e a verdade é que, a existência de um qualquer 

novo aeroporto, seguramente que desde que seja tomada a decisão terá com certeza 

cabimento na administração aeroportuária por qualquer empresa, seja pública, privada 

existente outra, não há qualquer problema por aí seguramente, esse nunca será um 

problema. Deixou então uma pergunta ao senhor presidente, e foi essa a sua dúvida 

enquanto membro daquela assembleia de forma supletiva mas enfim, como leiriense 

preocupado, na verdade, onde é que as coisas emperram porque no fundo estão ali a 

falar de uma estratégia de consecução dum objetivo e aquilo que ao longo da sua vida, 

foi aprendendo na gestão, é que têm que ter consciência clara dos pontos fortes e dos 

pontos fracos dos objetivos, também de quem está a contrincar com eles e é isso que 

admite que o senhor Presidente conheça, mas seria importante que tivessem consciência 

disso, soubessem quem é que teriam de atacar, onde teriam que atacar, o que é que são 

os graves problemas, como têm que os atacar, não há outra expressão, para conseguir os 

objetivos? Seria muito importante que dali saísse muito clara essa posição. Uma nota 

final, disse ao seu colega de bancada, Dr. Rui Passadouro, que foi durante muito tempo 

uma pessoa que tinha muitas dúvidas em relação ao aeroporto de Monte Real, porque 

sempre suspeitou que a Força Aérea Portuguesa não permitisse a utilização do aeroporto, 

dado ser um aeroporto utilizado pela NATO. A partir do momento que não seja aí o 

problema é óbvio que a questão do aeroporto é determinante para o desenvolvimento e 

para que passem a ter a massa crítica que a região de Leiria e envolvente necessita. Para 

terminar, o senhor Presidente recorda-se com certeza, e gosta de o dizer publicamente, 

quando foi a questão do encerramento da linha do Oeste ou não, o senhor Presidente 

recorda-se provavelmente a intervenção que teve em relação a Coimbra. Não estava 

enganado pois não? 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse não ter muita experiência em aviões, confessou, e aquilo que voou mais alto foi 

quando era pequenino que caiu e sentiu que voou a 10 mil pés, mas aterrou rapidamente 

no chão, portanto, mas há comparações, que não deviam ser feitas, tal como comparar 

Espanha e comparar Portugal é mais ou menos, e com o devido respeito e 
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salvaguardando as distâncias, comparar a Sé de Braga com a Igreja dos Marrazes. Não 

chegam a ser 11 milhões de habitantes, em Espanha são 48 milhões de habitantes, e o 

senhor presidente de junta, corrigiu-o pois só tinha contado 38 aeroportos, mas são mais 

porque há espalhados em sítios não contabilizados. Não é comparável, portanto, fazer 

comparações entre Portugal e Espanha naquele aspeto pensou que não faria sentido, só 

se podem comparar, dizem as regras, termos comparáveis, deixou também uma 

pergunta para o senhor deputado do Bloco de Esquerda e com o qual globalmente 

concordou. Então concordaram que o aeroporto, Bloco de Esquerda, concordaram com o 

aeroporto, mas se a gestão for pública, não privada, o que para ele é um contrassenso, 

porque uma coisa é a necessidade que efetivamente sentem do aeroporto como polo para 

o desenvolvimento, outra coisa é o modelo de gestão, o que o levou a perguntar ao 

Presidente da Câmara que eu estou a ser suficientemente rápido e a pergunta ao senhor 

presidente da Câmara: Se percebeu bem a cronologia, aquele modelo de gestão privada é 

mais ou menos uma imposição do Governo Central com diz assim, não têm dinheiro do 

orçamento, mas se vocês conseguirem financiar muito bem, ficou com a impressão que 

aquilo é mais uma imposição que lhes estavam a fazer do que propriamente no modelo 

de gestão que prefeririam. Ao contrário do Bloco de Esquerda ele é daqueles que não 

diabolizam a iniciativa privada, sabe que o Bloco de Esquerda quando falar em privado, 

fica com os cabelos no ar, eles compreendem e respeitam, eles não têm nenhum 

problema com os privados, porque, ao contrário do Bloco de Esquerda têm a convicção de 

que os privados também prestam serviço público, e do bom, não apenas na gestão de 

aeroportos, mas também na gestão de muitas outras coisas como por exemplo, nos 

colégios e hospitais, e eles dizem e assumem que não viabilizam a gestão privada ao 

contrário dos senhores que tudo o que é privado lhes faz impressão. 

Intervenção do senhor Deputado Fábio Joaquim (CDS)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que a questão que colocou ao Senhor Presidente da Câmara foi a seguinte: falaram 

ali muito sobre a dicotomia de investimento privado e investimento público. O que 

questionou foi se existia algum estudo ou é pretendido ser feito algum estudo 

relativamente àquilo que possa ser a adaptação das infraestruturas? Aquela questão foi 

na ótica de poderem ali também dar mais um reforço e também salientar aquilo que é o 

empenhamento do Município ou o empenhamento do sector público chamou-lhe assim, 

naquilo que é aquele projeto: todas as adaptações que serão necessárias fazer ou não, o 

que é orçamentado para aquilo que são estradas municipais ou não, até porque sabem 

que 75% daquilo que supostamente serão os viajantes, para o futuro aeroporto civil da 

Base Aérea de Monte Real terão um destino Fátima, se existe alguma forma, deles se 

apresentarem perante a opinião pública, ou afastar alguns argumentos que o Bloco de 
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Esquerda levou para cima da mesa, como sendo barreiras para que o projeto possa 

avançar, se existe esse intenção, se está pensado, existe alguma forma de avançar 

também para ali poderem blindar também aquilo que é a posição e que a generalidade 

das pessoas considera que é um projeto muito vantajoso para aquilo que é a região 

Centro.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Barbeiro (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse querer fazer uma só pergunta ao senhor Presidente Raul Castro: se nas diversas 

reuniões que têm tido com membros do Governo, alguma vez foi colocada a questão da 

reversão da privatização da ANA? Porque o problema ali pareceu-lhe ser o problema da 

ANA e aquilo não é utópico e relembrou que a TAP foi reprivatizada.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)  

Começou por dizer ao senhor presidente da Câmara que, sabendo que a Igreja é 

possivelmente quem vai fornecer o maior número de passageiros sobre Monte Real e 

nomeadamente a diocese de Fátima que é quem através das outras igrejas na Europa, 

organiza vulgarmente os voos para Fátima, porque é que não tentar envolver como 

investidora a própria Igreja, nomeadamente a diocese Fátima, uma vez que essa é das 

que vai economizar em custos. Perguntou se já se teria feito algum movimento nesse 

sentido.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   

Dirigiu-se ao deputado Heitor de Sousa, dizendo que havia coisas que não davam para 

entender. O senhor tinha acabado de dizer que o problema de Fátima, não conjeturando 

os potenciais turistas que vierem e que podem ficar em Leiria, na Figueira da Foz, 

ninguém disse que ficariam em Fátima, o pivô é Fátima, porque é a âncora. Houve uma 

outra questão, como é que é de Fátima para os turistas, se não há linha do Oeste? 

Perguntou-lhe como é que atualmente os operadores de Lisboa levam os turistas a 

Fátima? Têm uma A1, uma A17, uma A8, têm as infraestruturas em termos de 

acessibilidade praticamente executadas com a variante de Monte Real faltando só a 

ligação que deverá ser melhorada da variante à Base, e estavam a falar de menos de um 

quilómetro, portanto, não é por ali o problema. Existem N vantagens à partida que outros 

não terão, têm que criar as próprias infraestruturas para nomeadamente as 

acessibilidades. Disse que havia uma coisa muito simples, e que não valia a pena estarem 

ali a discutir sequer, porque é assim, referiu e reafirmou aquilo que os membros do 

Governo têm aquela tutela lhes têm dito, arranjassem o estudo e investidores, porque 

não havia dinheiro do Orçamento de Estado para investir naquela infraestrutura. Se 

defenderem que deveria ser privado é uma coisa se for dizer que é público morre ali o 

assunto. O que estavam ali a debater foi a possibilidade de haver um concurso público, 
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transparente e rigoroso, com as regras todas, para definir as obrigações do potencial 

investidor em relação à exploração daquilo que é Monte Real. Disse ser o que estava em 

causa, porque será o que lhes trará os turistas e os passageiros, é a viabilização daquele 

projeto e a mais-valia que decorre daqueles que virão, pois irão contribuir para a 

economia local, ter essas vantagens que todos conheciam. Portanto, se pôs a questão que 

não concorda, não discutiu o interesse mas é contranatura, porque foi ali e no Fórum 

afirmado. O que estava em causa e o Governo disse, e que não havia dinheiro do 

Orçamento de Estado, arranjem investidores, e foi o que andaram a fazer, tentar arranjar 

grupos que estivessem interessados. Não viu que pudesse ali estar em causa o pensar 

noutra possibilidade para o caso, o que querem é que as pessoas se sirvam de Monte 

Real para dinamizar a Região Centro que é simplesmente entre 40, a única que não tem 

uma infraestrutura aeroportuária em toda a Europa, estão entre Lisboa e Porto, têm uma 

área de abrangência dos aeroportos quer Lisboa quer no Porto, e no meio há um vazio 

que é onde estão eles, bem situados, portanto é ocupar aquele espaço e isso que faz todo 

o sentido. Ao deputado Domingos Carvalho, disse que a 1.ª coisa, é saber se são capazes 

de se unirem para aquela guerra, porque quando existem divisões o que passa lá para 

fora e viu na comunicação social, é dizer que foi uma maioria ou se calhar não havia 

unidade, quando o Governo diz que tem que ser privado, que não há dinheiro, e o que se 

quer é o resultado final, que é ter aos turistas na região. Não é estar à espera que aquilo 

bloqueie em Lisboa, para eventualmente se deslocarem, têm ali uma porta de entrada, 

começando por rentabilizar aquilo que é o turismo religioso e onde existem pessoas 

disponíveis para trazer esses grupos todos até à Região. Há alguns operadores 

interessados em dinamizar aquele processo e enquanto não houver a possibilidade de 

terem aquela postura devidamente equipada, para poderem os aviões aterrar, e não há 

qualquer obstáculo técnico para ali aterrarem, relembrou que quer os voos particulares 

que ali têm aterrado, quer o último que foi o do Papa, se calhar já houveram mais e 

portanto, não há obstáculos para aterrar. O problema é que, para o contingente 

população ou passageiros que iriam ter ali por ano, o estudo prevê de início 600 mil e que 

pode ir até aos 2 milhões, sendo que será para toda a região uma mais-valia 

inacreditável. A pista sempre a bater, pode acontecer o que aconteceu nas Lajes, 

começou a fissurar e tiveram que reparar a pista. Portanto, o que eles dizem é que tem 

que haver recarga da pista, tem que ser construída a placa que é o percurso da pista até 

à zona do terminal, e tem que se fazer um terminal mínimo, que seja evolutivo que é o 

que acontece em todo o lado. À medida que houver dinâmica e havendo passageiros, o 

terminal cujo local foi indicado pela própria Força Aérea, sendo evolutivo será ampliado 

conforme o movimento que houver. Irão tentar fazer aquilo em termos de mínimos para 

que haja a consolidação de um projeto que interessa à região, isso é mais mistificações 
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seja do que for, já se ouviu tudo ao longo daqueles anos, é uma base da NATO, os 

militares não querem, muitas coisas que ouviram, essas as perguntas que fizeram em 

diferentes reuniões. Deputado Carlos Conceição, relativamente ao modelo de gestão, o 

Governo foi o primeiro a dizer que, quer o Governo anterior quer o atual, arranjem 

investidores porque não há dinheiro do Orçamento de Estado, não tinham alternativa, ou 

querem trazer mais-valias para toda a região e defenderem-se com isso ou será o caos. A 

economia não irá aguentar sempre nos mesmos moldes sem ter outras formas de se 

alimentar. O deputado Fábio Joaquim, levantou a questão do valor do investimento nas 

acessibilidades, e quem conhece sabe que estão praticamente feitas, e o que interessa é 

alimentar a região, que os grupos depois dependerão dos operadores económicos, 

nomeadamente dos agente de viagens e da maneira como trabalharem e dependerá 

sempre daquilo que for possível, a fim de trazer as pessoas até ali. Ao deputado Carlos 

Barbeiro, o assunto da ANA, nunca foi falado nas reuniões, até porque não deve ser um 

assunto que se calhar não tem resposta porque não há dinheiro para fazer a reversão. O 

valor foi pago pela Venci, já deve estar todo amortizado, portanto, a maneira como 

aeroporto também explodiu e lembrou um caso que alguns conhecerão, que é Ponta 

Delgada que há cerca de 2 anos começou a dinamizar o lowcost e basta lá ir para ver a 

evolução que houve, a quantidade de postos de trabalho que teve de acréscimo, a 

quantidade de turistas também cresceu, portanto, todas as vantagens que ali estiveram 

inseridas. Disse não tem qualquer receio em relação aos efeitos de Monte Real, que tinha 

a certeza absoluta que será a chave do desenvolvimento futuro para a região, ou seja, 

para todos os municípios onde se arranjaram quintais, já é importante aquilo que até ali 

não era, foi preciso Leiria a agitar a bandeira para haver a preocupação de não querer 

qualificar tendo ainda outro exemplo, que se calhar mais para a frente será objeto de 

discussão em Assembleia Municipal, que tem a ver com a candidatura de Leiria a Capital 

Europeia da Cultura 2027. Já toda a gente quer a candidatura, mas isso ficará para outras 

oportunidades. De qualquer maneira, em relação às questões formuladas respondeu 

dentro daquilo que poderia dizer. Ao deputado Pereira de Melo disse que não achava que 

a diocese quisesse investir num aeroporto, mas quem esteve com atenção, terá reparado 

que no Fórum interveio o reitor do Santuário de Fátima e não foi por acaso.  

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

procedeu à abertura do período de entrega de moções e informou que havia uma do 

Grupo do PSD que tinha sido resultante da reunião da Comissão de Líderes. Não havendo 

mais nenhuma moção, informou que todos os líderes dos grupos municipais se iriam 

reunir novamente para conversarem durante cerca de 15 minutos, havendo para isso um 

intervalo para os restantes ali presentes.  

A moção foi lida pela 2.ª secretária da mesa, Célia Afra. 
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MOÇÃO CONJUNTA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA 

Considerando que: 

1. Os quase dois milhões e meio de habitantes, o meio milhão de emigrantes e as cerca 

de 74.000 empresas de grande dinamismo interno e externo, de carácter inovador e 

tecnológico que projetam a Região nos quatro cantos do mundo e que podem e devem 

beneficiar de um equipamento desta importância;   

2. Na Região centro de Portugal sempre existiu, sem apoios significativos ou 

investimentos avultados por parte do Estado Central, uma fortíssima dinâmica em todos 

os aspetos da nossa vida (social, cultural, religioso, académico e empresarial) comum a 

vários setores de atividade mais tradicionais como a agricultura ou a mais inovadores 

como a indústria, os serviços, o turismo e a gastronomia, plenamente justificadoras de 

investimentos estruturantes para a região;  

3. A Região Centro constitui uma região diversa e completa, com quatro importantes 

distinções do nosso património histórico reconhecido pela UNESCO, motivos mais que 

suficientes para a construção de infraestruturas de transporte de relevo que a aproximem 

do mundo global e que contribuam para o desenvolvimento do país;   

4. A forte dinâmica e a riquíssima oferta turística com unidades hoteleiras de grande 

qualidade e capacidade superior a cinquenta mil camas, bem como o turismo do Sol (de 

Peniche a Aveiro), com o contributo forte que gera cerca de dois milhões e meio de 

pessoas por ano, bem como o desenvolvimento do golfe na região (infraestruturas já 

disponíveis para potenciar o seu desenvolvimento), exemplos vivos de setores que devem 

crescer mais, ganhando um importante incremento com a chegada de novos 

consumidores dispostos a desfrutar a diversidade e riqueza que a nossa região tem para 

oferecer;  

5. A importância mundial do Turismo Religioso que movimenta milhões de pessoas por 

todo o mundo e considerando a importância única do Santuário de Fátima e sua 

proximidade a Monte Real, é convicção, baseada nos estudos realizados, que permite 

dotar a aviação civil em Monte Real de massa crítica suficiente, permitindo a sua 

rentabilização quase imediata com os mais de oito milhões de visitantes por ano;  

6. A localização na Região Centro de Portugal, bem como a proximidade e cruzamento de 

importantes redes viárias, a aviação civil em Monte Real assume-se como uma alternativa 

ao Aeroporto de Lisboa, do qual dista 150 quilómetros, ou do Porto, do qual dista 198 

quilómetros; 

7. A Região Centro necessita urgentemente de reforço de infraestruturas 

complementares, como a valorização, recuperação e dinamização da Linha do Oeste (e 

suas futuras ligações), eixo fundamental sem o qual a Região de Leiria fica limitada e não 
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pode dar o salto de crescimento da qual é capaz, num território com empresas e 

organizações de clara vocação internacional e exportadora;  

8. A unanimidade em torno da abertura da aviação civil em Monte Real que junta a 

sociedade civil, a comunidade empresarial, os dignatários religiosos, os partidos políticos, 

bem como outras associações de relevo da vida da nossa Região Centro;     

9. O Estado Central e os seus diversos governos, pouco têm feito ao nível do 

investimento nesta região, e mesmo após decisões da assembleia da república positivas, 

não tem atendido aos sólidos argumentos económicos, sociais, culturais e turísticos 

apresentados. 

Em consequência destes considerandos reiteramos, com plena legitimidade democrática a 

deliberação da Assembleia Municipal de Leiria no sentido de reclamar do Governo a 

abertura urgente da BA5 ao tráfego civil. 

Esta deliberação deve ser comunicada pessoalmente pelo Senhor Presidente da Câmara 

de Leiria, acompanhado por quem entender, a Sua Excelência o Presidente da República, 

aos Excelentíssimos Senhores Presidente da Assembleia da República, Primeiro-ministro, 

Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Ministro da Defesa e ANAC – Associação 

Nacional de Aviação Civil, assim como aos Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, pondo fim ao adiamento sistemático desta pretensão antiga e justa de toda a 

população, entidades e instituições da Região Centro de Portugal, para reforço da 

economia nacional, da sua coesão territorial e do desenvolvimento regional. 

Propomos com esta moção, a criação de uma associação de âmbito da Região Centro 

constituída por órgãos autárquicos, associações empresariais, instituições ligadas ao 

turismo e ao ensino superior, outras instituições públicas e privadas com interesses no 

desenvolvimento da Região. 

Pelas Pessoas, 

Pela Região,  

Pelo progresso e desenvolvimento, 

Somos sempre Leiria e defenderemos os interesses desta Região.  

Servir Leiria, Servir o País. 

Intervenção do senhor Deputado Acácio Sousa (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que a pretensão de abertura do aeródromo de Monte Real ao tráfego 

civil levou àquela Assembleia Municipal extraordinária talvez um momento histórico, 

esperou-se que fosse por bons motivos. Não há muito tempo, o Fórum que a Câmara 

realizou no Teatro José Lúcio da Silva acerca daquele propósito, levou a ideia do 

movimento regional, que foi bastante importante, a participação de pessoas muito 

alargada que tiveram possibilidade de intervir logo ali e depois outros comentários, 
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muitos outros comentários que foram acontecendo nos dias posteriores, e o estudo da 

Roland Berger muito animador, apesar da necessidade de terem grandes particularidades 

a estudar, o que é sempre normal, como inclusivamente um impacte ambiental e outras 

situações que devem emergir a partir daquele estudo muito genérico e que, de facto, 

para já de aparência animadora. A sua convicção é o resultado de todos aqueles 

encontros e debates que tem havido, o certo é que o aeroporto de Monte Real é um 

desígnio, não exatamente ou só por Leiria, mas pela Região Centro. A verdade é que 

existe uma infraestrutura ali ao lado e só precisa ser melhorada, os principais argumentos 

são quase unânimes, a dinâmica económica e internacionalização do tecido empresarial 

de toda a Região Centro, o turismo religioso, mas também o turismo cultural, de lazer e 

de natureza, a fileira de ondas, ou um segmento mais alto ou de outros tipos de turismo 

se perfilam. A diáspora foi outro argumento, a diáspora portuguesa que vem à terra 

natal, que vem a Portugal ou em negócios, o que é muito importante ou apenas por 

visitas que ocorrem e que são muitas. São milhões de pessoas que procuram e circulam 

na Região Centro vindas de fora, sem falar no turismo interno, porque realmente lhes 

interessa, sobretudo naquele caso, é quem vem de fora para turismo ou negócios. Têm 

para oferecer dezenas de milhares de camas, uma gastronomia excelente, uma rede 

viária excelente, oferecendo também a condição estruturante da Região Centro para o 

desenvolvimento do país com dados inegáveis, no estudo não só feito e apresentado pela 

Roland Berger, mas muitos outros dados que estão em levantados pelo Instituto Nacional 

de Estatística. A 150 quilómetros encontra-se o aeroporto mais próximo, o de Lisboa, 

quase ingovernável de tão congestionado que se encontra, e se futuramente o lowcoast 

passar para o Montijo, a quanto tempo é que realmente quem aterra no Montijo está dos 

pontos nevrálgicos da Região Centro. Naturalmente que o investimento no futuro 

aeroporto de Monte Real terá que ser feito, apesar de faltarem estudos de especialidade, 

aqueles não assustam vários investidores e a contrapartida pública terá o seu tempo. 

Também deverá ser revista a rede pública transportes complementares como é o caso da 

linha do Oeste que já está em discussão pública, ou a rede de transporte rodoviário que 

terá que ser acautelada. Mas há um mote para permanecer e parece ser comum, a 

necessidade do aeroporto de Monte Real, não só por causa de Fátima, não só por causa 

de Leiria, mas por todos os sectores económicos e sociais, e repetiu, de toda a região 

Centro. Aquela pode não ter uma denominação, uma designação administrativa, mas que 

existe. Assim, seria bom que saísse dali uma posição comum e forte por toda a 

Assembleia Municipal e, naturalmente a das forças políticas, a sua legitimidade 

democrática de apresentar as suas próprias ideias, aquilo que está na essência de cada 

um se realmente conseguirem ali um traço comum que dê uma posição forte na 

Assembleia Municipal, todos estarão de parabéns.  
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Intervenção do senhor Deputado José António Silva (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por enaltecer todo o trabalho e tem sido muito ao longo dos últimos anos. Tem 

acompanhado aquele trabalho que o senhor presidente da Câmara tem tido em prol de 

uma solução para Monte Real e a abertura da Base Aérea de Monte Real. Reconheceu ali, 

porque, tem sido o trabalho, muitas vezes sozinho, mas tem sido até ao momento pouco 

profícuo, mas esperam que a curto prazo venha a ter as suas consequências. Os 

deputados também têm dado o seu contributo por muito pequeno que seja, e como disse 

o senhor Presidente, é um projeto político e a decisão tem que ser política, portanto, foi 

bom terem ali reunido, a reivindicar a Base Aérea de Monte Real aberta à aviação Civil, 

mas a decisão tem de ser uma decisão política e pensa que se deve mudar a linha de 

atuação e tentou explicar porquê. Eles como deputados, têm questionado o Governo, têm 

tentado perceber porque é que é que a situação não avança. Começaram por questionar 

o ministro do planeamento e das infraestruturas, fizeram 2 perguntas simples: qual o 

ponto da situação dos estudos para a Base Aérea de Monte Real para que possa ser usada 

para voos de baixo custo. Se foi feito e se foi levantado algum problema a nível de 

segurança que impeça a abertura da base de Monte Real à aviação civil. Caso não tenha 

sido levantado, quando é possível, e quando se prevê a abertura à aviação civil. O senhor 

ministro do planeamento e das infraestruturas, não respondeu. O senhor ministro 

respondeu que, o Governo considera que o debate sobre a eventual utilização civil da 

Base Aérea de Monte Real, não deve ser concomitantemente nem concomitante com o 

projeto atualmente em curso para a base aérea do Montijo, pelo impacto que tal 

perspetiva teria na operacionalidade das Forças Armadas. O que é que aquilo iria 

interferir na operacionalidade das Forças Armadas, portanto, uma decisão do Governo 

acerca da situação, portanto, esquivou-se, não respondeu literalmente a nenhuma das 

perguntas e eles não ficaram satisfeitos voltando à carga novamente e falaram com o 

ministro do planeamento e das infraestruturas de lazer, a dizer que não concordavam 

muito que não aceitavam aquela resposta, voltando a fazer as mesmas perguntas: qual o 

ponto de situação dos estudos para que a Base de Monte Real possa ser usada para voos 

de baixo custo, e qual o motivo por que o Governo considera que o debate sobre a 

eventual utilização civil da base aérea de Monte Real, não deve ser concomitante com o 

projeto atualmente em curso para a base do Montijo? Mais uma vez, o senhor ministro se 

escusou de responder. Disse talvez poder dar uma ajuda ao senhor presidente de Câmara 

e até na correção da moção ali apresentada. O senhor ministro disse que a autorização 

permanente do aeródromo militar era para aeronaves civis e carecia da aprovação da 

Autoridade Nacional da Aviação Civil e, portanto, só passaria para a aviação civil depois 

da autorização da Autoridade Nacional de Proteção Civil, após autorização do Ministério 
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da Defesa. O Ministério da Defesa devia ser a 1ª pessoa a pronunciar-se e que não consta 

na moção. Envia-se para o senhor ministro, o senhor Presidente da República, para o 

Primeiro-Ministro, para o Ministro das Infraestruturas e do Planeamento e esqueceram-se 

do Ministério da Defesa. Como é uma base aérea militar, o Ministério da Defesa deverá 

pronunciar-se e só depois da pronúncia, e já sabem qual a opinião do ministro, porque ele 

já a manifestou. O Ministro da Defesa disse-o há pouco tempo e considerou 

absolutamente prematuro abrir outros processos sobre novas formas de partilha das 

bases militares, portanto, eles não têm vontade de que seja aberto à aviação civil, está 

mais que explanado naquelas informações. Eles, deputados, devem estar unidos e 

felizmente os eleitos pelo círculo eleitoral de Leiria, com exceção do Partido Socialista e 

do CDS que se abstiveram de todas as outras forças políticas, votaram favoravelmente 

um projeto de resolução que vale o que vale e que o PSD apresentou. Para quê aquilo? 

Para obrigar o Ministro a autorizar e providenciar junto da Autoridade Nacional da Aviação 

Civil, que se faça o protocolo pela Força Aérea Portuguesa. Enquanto o Ministro da Defesa 

não autorizar que aquilo seja utilizado pela aviação civil e que se faça o protocolo com a 

Força Aérea Portuguesa, nunca terão a base aérea. Portanto, a moção, esse projeto de 

resolução apresentado na Assembleia da República e foi aprovado por maioria, ninguém 

pode obrigar o Governo a fazer aquilo que ele não quer, têm por finalidade, que o senhor 

Ministro da Defesa se pronuncie sobre a situação. Sugeriu que em relação à moção, que 

acrescentassem os destinatários do Ministro da Defesa e que o senhor Presidente da 

Câmara diligenciasse com as forças políticas que o apoiam, e o PSD está disponível 

também para colaborar, reunirem com o senhor Ministro da Defesa para se pronunciar, 

porque a chave está com ele, por isso é que ninguém fala dele, porque, de facto, andam 

todos à volta do projeto e nenhum fala nele.  

Intervenção do senhor Deputado Gastão Neves (CDS)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse congratular-se com a união em volta daquele projeto, contudo é natural que ao 

analisarem aquele estudo e que diz aquilo que gostam de ouvir. Achou que aquela 

Assembleia deu um voto de confiança ao executivo para no fundo e dentro das suas 

funções políticas, poder desenvolver aquele projeto em torno da ideia da abertura da 

Base de Monte Real ao mercado aéreo. A questão que gostaria que a Câmara, pelo menos 

pudesse explicar em futuros estudos é que, pelo menos se tenha em consideração os 

exemplos de fracasso, nomeadamente a falta de rentabilidade, e têm o caso de quase 

todas e de acordo com os dados da ANA só há uma infraestrutura daquelas em Portugal, 

rentável, que é o aeródromo de Cascais, pelo segmento e, no fundo pelo cluster que tem 

e pelo nicho de mercado que tem da aviação privada dos jatos privados, sendo o único 

rentável em Portugal. Na questão do investimento, aquele estudo também estava um 
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bocadinho subavaliado, porque não percebendo, mas 20 milhões de euros não serão 

suficientes para aquele investimento, e aquilo gostariam de ver e que no fundo existissem 

regras que obedecessem um rigoroso critério de rentabilidade da infraestrutura, sob pena 

de terem um elefante branco na região e não é isso que querem, eles querem um 

desenvolvimento sustentado. E ali também se põe um desafio à Câmara, que no fundo 

terá que liderar aquele projeto e transformá-lo num projeto talvez até intermunicipal, 

desenvolvendo naturalmente essa liderança, agregando todos os agentes económicos, 

culturais, sociais e educativos, na criação de redes de desenvolvimento e pensou que o 

senhor Presidente tem vindo a demonstrar com aquele executivo, essa capacidade e 

naturalmente que depois daquele voto de confiança ao executivo camarário, naturalmente 

que e também com as recomendações que os deputados irão ter, eles não desconhecem 

que há um Instituto que é a ANAC que supervisiona e terá uma palavra sobre aquela 

matéria, mas, acima de tudo, quis também cumprimentar todos os senhores deputados 

que se uniram no desenvolvimento da região e pela região.  

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que toda a gente normalmente ligava o PAN às questões dos animais e questões 

ambientais, e é verdade, não tem qualquer problema em dizer que defendem as opiniões 

das pessoas, e se calhar uma minoria que vota neles, mas não tem qualquer problema 

em dizer que sim, que defendem as opiniões dessa minoria que vota neles e vota contra 

quando é necessário votar contra, mas também devem ter peso e medida e viu que há ali 

um projeto que é um sonho de toda a gente, empresários, forças políticas e confessou 

que o tema da Base Aérea foi um tema que também falaram durante a campanha 

eleitoral e que sempre levantou muitas questões. O estudo que apresentaram suscitou-

lhe alguma curiosidade já que tinham essas questões e disse que o estudo não responde 

a muitas questões, e quando um estudo levanta dúvidas, eles devem pensar, e aquele 

estudo só fala de dinheiro, economia, taxas que vai receber de turistas que irão gastar 

dinheiro. Perguntou então, relativamente ao estudo do impacto ambiental, da 

sustentabilidade, que esse é o movimento que leva mundialmente e ali em Leiria, muitas 

vezes é esquecido. Os estudos de impacto ambiental são obrigatórios serem feitos mas 

em Portugal em geral e em Leiria, infelizmente, esse estudo é feito para ver no dossier, 

num anexo que ninguém lê. O estudo está feito, paga-se à pessoa que fez o estudo e 

pronto, cumpriu-se a lei. O que ela gostaria era que realmente fosse feito um estudo do 

impacto ambiental, nomeadamente ali falam das atividades tradicionais como a 

agricultura, e Leiria tem um grande potencial para a agricultura biológica. Pergunta-se, 

tendo ali aviões a poluir o ambiente se haverá a possibilidade da agricultura crescer? O 

estudo não refere nada disso. Com aquilo não disse estar contra, porque efetivamente hà 
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a união das pessoas relativamente aquele projeto. Há outro tema que a preocupa, porque 

a vila de Monte Real está praticamente em cima na Base Aérea tendo sido construída 

para receber, se calhar, muito poucos aeroplanos e há pessoas que vivem mesmo em 

cima da Base Aérea devendo existir um limite de espaço entre as habitações e a Base. 

Outra questão que também a faz pensar é que, ao receberem 600 mil pessoas por ano 

naquele aeroporto, como é que se vão fazer deslocar, o colega do Bloco de Esquerda 

também já falou nisso. Ela, faz todos os dias a nacional 109 e pensa que já é tão 

complicado esse caminho, existem autoestradas mas há que deslocar as pessoas do 

aeroporto para a autoestrada. Apenas quis referir que, em lado nenhum se fala nas 

pessoas que habitam em Monte Real falam só nos comerciantes, nos empresários, em 

Fátima, na Igreja, portanto, todos os interessados, incomodando-a que as pessoas que 

vivem no local não tenham sido objeto de estudo.  

Intervenção do senhor Deputado Heitor de Sousa (BE)  

Começou por dizer que subscreveram apenas a parte final da moção, que diz que se a 

Assembleia aprova a criação de uma Comissão de acompanhamento no âmbito da Região 

Centro constituída por Municípios, diga-se, por Órgãos Autárquicos, foi assim que se 

chegou ali a acordo e não por Municípios, Órgãos Autárquicos, Associações Empresariais, 

Instituições ligadas ao Turismo, o Ensino Superior e ainda outras Entidades Públicas e 

Privadas com interesse no projeto. Portanto, foi aquela formulação que se acordou ali. Os 

outros considerandos que fazem parte da proposta, eles não subscreveram por várias 

razões: 1.º porque alguns deles têm erros, 2.º não aceitam que o senhor Presidente da 

Câmara Municipal tenha poderes para ser acompanhado por quem entender numa 

iniciativa de representação política da região, mas como o senhor Presidente por quem 

entender, mas e o Presidente daquela Assembleia, não pode acompanhar o presidente da 

Câmara? Achou que aquele estilo não faz parte do léxico, e a ele põe-lhe os cabelos em 

pé, e por isso, achou um bocadinho estranho aquele tipo de linguagem. Também lhe 

pareceu um bocadinho estranho que não se conseguisse acertar o nome do Ministério do 

Planeamento e das Infraestruturas e se fale em Ministério das Infraestruturas e do Plano, 

não sabe quando é que existiu algum ministério com aquele nome. Evidentemente falta 

ali e se querem fazer loby político senhor Presidente, deve ir falar com o regulador do 

tráfego aéreo em Portugal, a ANAC, portanto isso é básico, tem que falar com os 

ministérios estão diretamente envolvidos numa eventual aprovação do projeto. E isso é 

que é fazer loby político a sério, porque se for fazer o loby político para a fotografia faz 

uma visita ao senhor Presidente da República, e de certeza que tem as fotografias todas 

que quiser, até pode fazer umas selfies e umas coisas desse género que isso anima a 

malta. Em relação aos erros que a moção tem, sobretudo no ponto 6, não é uma questão 

de pormenor, insistiu naquela questão. O deputado do C D S falou ali de que aquele 

2018,ASSM,I,G,48829 - 03-10-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 4/2018, de 09 de julho - Quadriénio 2017/2021  24 

projeto seria um projeto supramunicipal ou intermunicipal, ele falou intermunicipal, mas 

achou que ele queria dizer supramunicipal e de facto, para um projeto de uma região 

político-administrativa era um projeto ganhador, era um projeto estratégico, era preciso 

que houvesse um projeto estratégico com um plano estratégico da Região Centro, que 

englobasse aquela infraestrutura aeroportuária e pusesse todos os Municípios e Entidades 

Públicas e Privadas da Região a puxar para o sítio de um aeroporto regional. Eles querem 

que a base Aérea de Monte Real seja um aeroporto regional da Região Centro, e por isso, 

não se pode inventar a roda tem que se ir às entidades públicas que representam a 

vontade da população na Região Centro e conquistar essas entidades para o projeto, isso 

não é ir ao Presidente da República é reunir com a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses é fazer reuniões com todos os Municípios da Região Centro e fazer aí a 

batalha política e não a batalha na comunicação social ou na Presidência da República ou 

no Primeiro-Ministro. Certamente que é importante, mas não é o suficiente para que o 

projeto ganhe dimensão regional, sim senhor Presidente da Câmara é possível ser a favor 

do projeto mas não ser a favor de considerandos errados que o próprio estudo da Roland 

Berger apresenta. Lamentou que as pessoas quando discutem a construção do aeroporto, 

não falem de uma questão estratégica essencial de qualquer aeroporto, que são as 

acessibilidades, se não houver acessibilidades, a abertura da Base Aérea de Monte Real 

ao tráfego civil, fique condenado única e exclusivamente ao transporte rodoviário, ou 

seja, às empresas de camionagem, pois estão ali movidos por interesses privados das 

operadoras de camionagem. É aquilo que leva o senhor Presidente só falar nas questões 

de acessibilidade rodoviária elogiando a rede rodoviária, está bem, é preciso fazer obras 

na rede rodoviária, certamente que sim, mas senhor Presidente da Câmara, aquela é uma 

oportunidade de ouro de justificar uma requalificação a sério da linha ferroviária do 

Oeste, e lamentou que o senhor Presidente não elegesse esse considerando, como o 1º 

considerando de todos. Uma linha ferroviária do Oeste, é evidentemente um argumento 

de autoridade, tal como o senhor Presidente usa também alguns, mas ele está convencido 

que para a Região do Oeste e para a Região Centro faz muito melhor uma linha 

ferroviária, onde possam circular, por exemplo, Alfas e Intercidades para acessibilidade 

da região, do que um aeroporto. Do ponto de vista do desenvolvimento harmonioso e 

equilibrado de toda a região, a requalificação da linha ferroviária do Oeste que permita ter 

comboios com uma circulação de velocidades de 120kms/hora por exemplo, que em 

termos médios, permitirá uma muito maior alavancagem do processo de desenvolvimento 

regional na Região Centro, do que um aeroporto cujo perfil da procura, a julgar ou a 

acreditar no estudo da Roland Berger, não sabe muito bem como é que ele foi feito, mas 

isso é só um detalhe. A acreditar no estudo 70 ou 75% da procura, tem um destino e 

uma origem determinada, é o Santuário de Fátima e isso tem muito pouco de efeito 
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distributivo, o efeito em termos de contágio na acessibilidade à região, porque o 

argumento da diáspora é um argumento que tanto funciona no aeroporto de Pedras 

Rubras ou Humberto Delgado se houver linhas, se houver acessibilidades, sobretudo 

ferroviárias que coloquem as pessoas ali numa hora e meia de distância, elas certamente 

irão beneficiar a região em grande medida também por efeito colateral de uma abertura 

da Base Aérea de Monte Real ao tráfego aeroportuário civil.  

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que o transporte aéreo mundial, segundo a IATA - Associação 

Internacional dos Transportes Aéreos, deverá crescer a um ritmo de 3%/ano no decurso 

dos próximos 20 anos. A IATA prevê no final de 2018, um tráfego aéreo de 4.3 mil 

milhões de passageiros, a sua quase duplicação para 8 mil milhões de passageiros dentro 

de 15 anos e em 2036 cerca de 16 mil milhões de passageiros. Há grandes preocupações 

e interrogações sobre a real capacidade do sistema de infraestruturas do transporte aéreo 

existente, podendo acomodar o crescimento. Para absorver e tirar partido daquele 

crescimento, o sector deverá ser equipado com novas capacidades e estruturas 

aeroportuárias. Tardam as decisões sobre a construção de novos aeroportos e que se 

nada se alterar, irão agravar-se os problemas de congestionamento de tráfego como 

acontece no aeroporto de Lisboa. Regista-se um forte crescimento do tráfego aéreo e de 

mercadorias, a necessidade de uma infraestrutura aeroportuária civil para servir o distrito 

de Leiria, Coimbra, Norte de Santarém e Castelo Branco, coloca-se desde o início dos 

anos 80 do século passado. No quadro das profundas e rápidas mutações dos sistemas 

internacionais de acessibilidades e transportes, a necessidade de dar capacidade 

aeroportuária cada vez mais premente para a ligação internacional da região. O programa 

de desenvolvimento da Região Centro de 1986, elaborada pela então Comissão de 

Coordenação da Região Centro, já previa a abertura da Base Aérea número 5 em Monte 

Real, a curto prazo ao tráfego civil. Desde esse tempo até à data, a abertura da Base 

Aérea número 5 ao tráfego civil, tem sido sempre assumida por todas as forças político-

partidárias do distrito de Leiria, nomeadamente nos seus programas eleitorais. Para além 

dos partidos políticos também a generalidade das forças sociais e económicas do distrito, 

nomeadamente sindicatos, associações empresariais a ADLEI, o Instituto Politécnico 

defendem a abertura daquela base. Regiões situadas na área de influência daquela 

infraestrutura aeroportuária, que constitui um território versificado rico em património 

natural e humano com 4 importantes elementos de património histórico e cultural 

classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. O património natural 

possibilitou a criação até ao momento de várias fileiras de atividade turística, 

designadamente no âmbito do chamado turismo do mar particularmente com os 
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fenómenos dos desportos náuticos e aquáticos, bem como parapente, turismo rural de 

habitação, eco turismo entre outros. O significativo património histórico e cultural, 

permitiu a emergência de circuitos de fluxos turísticos e atividades que podem e devem 

ser intensificadas com ligações internacionais aéreas diversas, ofertas de alojamento 

turístico diversificado e dinâmico, com unidades de grande qualidade e a capacidade 

instalada de muitas dezenas de milhares de camas, é uma base consolidada para a 

atração de mais turistas. Estão já instaladas no território as infraestruturas desportivas, 

de lazer e de vida saudável como é o caso entre outros da pista de remo de Montemor-o-

Velho, outros desportos náuticos, campos de golfe, circuitos de caminhadas, BTT, centros 

de SPA do sector termal, todas com fortes capacidades de atração. A singularidade 

nacional do fenómeno em termos religiosos internacional dirigida Fátima que segundo um 

estudo de uma conhecida consultora apresentada recentemente, mobiliza anualmente 

centenas de milhares de estrangeiros, potenciais utilizadores da infraestrutura 

aeroportuária na proximidade como será o caso de Monte Real. O sistema de ensino 

superior e científico daqueles territórios, nomeadamente a Universidade de Coimbra e da 

Beira Interior, a ambicionada Universidade de Leiria, os Institutos Politécnicos, Castelo 

Branco, Coimbra, Leiria, Santarém e Tomar e os centros científico e tecnológico precisam 

aumentar a sua projeção e capacidade de atração internacional. O importante histórico 

polo da Saúde centrado em Coimbra, pode conhecer novos desenvolvimentos 

designadamente com a procura internacional de serviços de saúde de qualidade e a 

realização mais assídua de conferências, congressos e concursos internacionais. A 

existência de uma infraestrutura aeroportuária na Região Centro se integrada no projeto 

estratégico de desenvolvimento e combate às assimetrias, poderá trazer muitos 

benefícios a toda a região e também para o desenvolvimento nacional e a coesão social. 

Na região que tem sido marginalizada dos grandes investimentos públicos pelos 

oportunistas do poder central, tem havido a forte dinâmica económica, académica, social, 

cultural e desportiva promovida sobretudo para as gentes do próprio território. A 

instalação duma infraestrutura com aquelas características deve ser entendida no quadro 

de definição de prioridades de desenvolvimento económico-social, equilibrado e gerador 

de novas sinergias que abranja todos os sectores, que vai apreciar os vários concelhos do 

território na sua área de influência. Um aeroporto com carácter internacional deverá 

também ser concebido em articulação com projetos até com o sistema de transporte 

terrestre complementar de qualidade. O comboio é o meio de transporte complementar 

muito popular e procurado, por aqueles que viajam de avião, na proximidade da base 

aérea está instalada a linha do Oeste. É necessário distinguir e tratar de forma rigorosa 

as operações militares não vê sequer qualquer constrangimento seja de que natureza for, 

a função militar da base aérea 5, nomeadamente do plano de infra estrutural e funcional 
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de gestão. A operação de tráfego aéreo é de natureza urbana e o espaço tem que ser 

partilhado com uma infraestrutura militar que tem como 1ª e mais nobre missão a defesa 

da soberania nacional.  

O PCP recomenda à Câmara Municipal de Leiria que tome a iniciativa junto de outras 

instituições e autarquias da região com o objetivo de dinamizar uma estrutura de 

acompanhamento de âmbito regional, com representatividade política, administrativa, 

académica, económica, social e cultural, das regiões potencialmente beneficiárias da 

instalação daquela infraestrutura. Entenderam que aquele projeto é a chave para o 

desenvolvimento da região. Apesar dos considerandos têm algumas dúvidas mas o PCP 

vai votar a moção presente na assembleia.  

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Salvo raríssimas exceções, a construção ou implementação de um novo aeroporto de 

tráfego civil, com o seu normal funcionamento, é uma alavanca para o desenvolvimento 

territorial. Seguramente que será assim no caso do aeroporto civil em Monte Real. Mas tal 

só será verdade se forem garantidas determinadas condições associadas. 

Podemos encontrar várias justificações para a existência desta infraestrutura na nossa 

região. No contexto europeu, ao nível das NUTS II, a região centro é uma das 4 regiões 

que não têm este tipo de infraestruturas, sendo a mais populosa e dinâmica de todas. A 

mais populosa das restantes 3 regiões detém apenas ¼ da nossa população. Isto deve 

servir de reflexão para que possamos comparar o que é comparável, e perceber o que 

estamos a perder de competitividade regional e territorial face à realidade europeia. 

Para o aeroporto de Monte Real ter uma sustentabilidade confortável, tendo em conta a 

atual realidade das companhias aéreas, deverá fazer-se por garantir nele uma base de 

uma das principais companhias low cost. Não será fácil, mas se o processo for bem 

conduzido será possível, até porque uma dessas companhias há uns anos demonstrou 

esse interesse. 

Não nos podemos esquecer que um aeroporto será sempre um projeto de escala regional. 

No nosso caso irá incluir sempre o distrito de Leiria, Coimbra, Santarém e talvez até 

franjas de Aveiro, Viseu e Castelo Branco. Para garantir que o aeroporto participa no 

sistema de transportes regionais será necessário garantir a conectividade às redes de 

transportes existentes. Para haver razões indiscutíveis para esta localização que 

defendemos, o aeroporto tem de estar mais perto das capitais dos distritos que referi, 

especialmente de Coimbra, que tanto necessita deste aeroporto. É incontornável a 

necessidade de internacionalização da sua universidade, mas também de garantir acesso 

aos restantes serviços de especialidade e património da humanidade que a cidade 
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oferece. Neste caso, aproximar será melhorar as infraestruturas existentes. Na prática 

isso consistiria em ligar, na zona norte do concelho de Leiria, a A17 à A1, ganhando 

minutos preciosos para que Coimbra pudesse considerar este aeroporto também como 

seu. Seriam apenas 10km. Na ferrovia importava ligar a linha do Oeste à linha do Norte.  

Substituir o aeroporto por uma eventual linha de alta velocidade só seria competitivo até 

aos 1000 km, o que implicava usar o avião além Espanha na mesma. Há que não 

esquecer que Leiria, cidade e concelho, continuam a não estar servidos por comboio, o 

que nos afasta mais de um uso e acesso sustentável aos aeroportos do Porto e de Lisboa. 

Cada modo de transporte tem a sua distância de referência ótima, e nós parecemos ficar 

a meia distância de todos eles. Por cá temos apenas a alternativa da autoestrada como 

sabemos. Havendo um aeroporto em Monte Real, abre-se também a porta para os 

grandes voos internacionais através das escalas em Lisboa e Porto, à semelhança do que 

acontece noutros países que conjugam as suas infraestruturas aeroportuárias. Seja como 

for, construir um aeroporto é muito mais que uma pista de aterragens e suas 

dependências: é uma oportunidade de melhorar todo o sistema de transportes, pois a 

intermodalidade, em todas as escalas e distâncias, é inevitável. 

Um projeto desta importância necessita de acompanhamento permanente por todos os 

parceiros envolvidos, começando pelos municípios. Importa conquistar Coimbra para esta 

causa, mas não só. Importa congregar todos os municípios vizinhos, garantindo-lhes os 

acessos ao futuro aeroporto, direta e indiretamente. Sugiro assim que se crie uma equipa 

tecnicamente capaz e independentes que possa estabelecer a ponte com todos os 

municípios. Seria um braço tecnicamente musculado e informado, capaz de encontrar 

consensos para dar força a esta causa política que vai além das fronteiras de Leiria. 

Intervenção do senhor Deputado Teófilo Santos (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse ficar satisfeito por 2 motivos: 1.º pelo senhor Presidente da Câmara e pelo Fórum 

que realizou, foi um excelente trabalho que a Câmara fez, em 2.º lugar, dar os parabéns 

a toda a Assembleia Municipal pela unidade que todos têm em volta do aeroporto, mas 

pensa que falar do estudo Roland Berger, falar da economia, todos já falaram da 

economia, todos sabem o que é a região, pois é riquíssima economicamente, mas o 

importante é pensar o aeroporto, não de Monte Real, não de Leiria mas sim da região. 

Como dizia o deputado Heitor de Sousa, deve criar-se uma grande região e só serão 

grandes se pensarem na região, só serão grandes quando forem a Lisboa, antes de irem 

a Lisboa, dizer ao Senhor Presidente da Câmara como líder, deve reunir com todos os 

Presidentes de Câmara da região, com todos os Presidentes das Assembleias Municipais 

da região, com todos os presidentes empresariais, com o Politécnico, com a Universidade 

de Coimbra se for necessário, dizer que são Leiria e a sua região é a coisa mais 
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importante da zona Centro. Não precisam mendigar Lisboa, ir mendigar ao senhor 

Primeiro-Ministro, ao senhor Presidente da República, são fortes, são uma grande região 

e senhor Presidente da Câmara não se esqueça que andam há 20 anos a ser derrotados. 

Desde o PSD ao PS, só se preocupam com aquilo aquando das eleições, de 4 em 4 anos 

falam do aeroporto, falam do Politécnico, falam da linha do Oeste, e fizeram uma 

Comissão com o Manuel Queiró e nada se fez. Em julho do ano passado reuniram com o 

Presidente da Câmara de Coimbra que dizia, vamos ter o aeroporto de Monte Real. Onde 

é que está o senhor Presidente da Câmara de Coimbra hoje? Está a reivindicar o 

aeroporto para Coimbra. Onde é que está o Entroncamento? Está a reivindicar um 

aeroporto para o Entroncamento. Senhor Presidente, esta região é muito mais importante 

que Coimbra, muito mais importante que o Entroncamento, esta região não é só Fátima, 

sim é importante na ordem dos 70%, acha que nem sequer 70% é, se pensarem na 

economia, eles têm muito mais importantes do que outras regiões, mas, para isso não 

precisam de ir a Lisboa, para isso têm o Primeiro-ministro em Coimbra ao lado do 

Presidente da Câmara de Coimbra, precisam unir-se todos e discutir o estudo, se deve ou 

ser mais alto ou mais baixo, ver as infraestruturas e dizer que querem o aeroporto. 

Depois discutem o resto, porque o que querem é o aeroporto, e para isso, senhor 

Presidente, se não for aos Presidentes de Câmara, aos Presidentes das Assembleias 

Municipais, se eles não subscreverem, dali a 15 dias, 1 mês ou 2 meses, não os têm, 

estarão isolados. Não se esqueçam que o que aconteceu em Coimbra pode acontecer na 

Figueira, pode acontecer em Ourém, pode acontecer em Alcobaça e Caldas. Eles têm que 

os obrigar a assinar, comprometa-se e comprometa-os, depois é que vão a Lisboa e 

Lisboa vai fazer o que eles querem se não tiverem medo, se eles forem fortes, se se 

unirem em torno de um objetivo irão ganhar.  

Intervenção do senhor Deputado José Pereira dos Santos (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Confessou que não era um entusiasta do aeroporto de Leiria e Monte Real porque os 

números são assustadores, o aeroporto de Salamanca em 2016 teve 15526 passageiros, 

têm a Universidade mais antiga da Península, tem 31864 estudantes e no entanto, teve 

15 mil passageiros, Burgos com 176 mil habitantes, com uma universidade com 7600 

estudantes teve 4682 passageiros. O que o fez mudar de opinião foram várias coisas, 

mas a principal das quais, a certeza de que o turismo irá aumentar exponencialmente nos 

próximos anos. Teve uma experiência na segunda-feira que antecedeu, e que ainda mais 

reforçou a sua convicção de que vai ser necessário aquele aeroporto. Esteve 3 quartos de 

hora em Paris dentro de um avião à espera de autorização para poder voar para Lisboa, 

ao chegar, estavam a descarregar malas no mesmo tapete de 3 origens diferentes, uma 

das quais Barcelona, estavam pessoas a dizer, que estiveram 24 horas retidas em 
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Barcelona, porque não havia espaço no aeroporto de Lisboa e tiveram que mandar um 

747 para trazer 300 e tal passageiros que estavam em Barcelona para virem para Lisboa 

que já lá estavam há 24 horas. É uma questão de pragmatismo, Lisboa não tem 

capacidade e mesmo com o Montijo não vai ter capacidade, portanto, ele não subscreveu 

as palavras do deputado Teófilo Santos, não precisam de fazer muita força, eles precisam 

dum aeroporto e ali a questão é saber, ou Tancos é um concorrente sério, não tenham 

dúvidas disso. Numa altura em que se fala na desertificação do interior, o aeroporto de 

Tancos teria muito mais possibilidade de ser colocado numa previsão da União Europeia 

de financiamento, do que aquele que será o 4.º aeroporto no litoral português. Não deve 

dar-se como assente que será Monte Real, aí sim, tem de se fazer força para que seja 

Monte Real porque Tancos está à mesma distância de Lisboa com um pouco menos, 

também está quase à mesma distância de Fátima, está também um pouco mais perto de 

Tomar, portanto, também tinha uma série de vantagens. Mas o aeroporto de Tancos 

necessitaria de um de investimento muitíssimo maior do que o de Monte Real, não está 

tão preparado como isso. Estão a viver a chamada economia digital e aquela ao contrário 

daquilo que poderia parecer, não está a criar desemprego, o país com maior componente 

de economia digital no mundo é a Coreia do Sul, tem 3% de desempregados. Ao contrário 

daquilo que aconteceu noutras revoluções, aquela resolução, a chamada destruição 

criativa, está a criar empregos de menor valor acrescentado bruto, mas virado 

essencialmente para as pessoas e para o lazer. Irão continuar a viver mais anos com 

melhor saúde do que a que se tinha antes, portanto, vão continuar a viajar. O Governo 

central erigiu o turismo como uma das principais apostas nacionais nos próximos anos, e 

tem muitas dúvidas no tipo de turismo e foi sobre isso o aviso que deixou, o turismo 

lowcost é um turismo altamente destrutivo que tem que ser muito bem controlado e a 

região tem todas as condições para um turismo de alta qualidade e o aeroporto de Monte 

Real pode ser uma vantagem, porque em vez de voos charters que normalmente vão 

para resorts que não há, podem ter o turismo cultural, turismo de família era aquilo que 

gostaria de ver implementado e têm condições para isso, porque ainda não têm a 

paisagem urbana e rural muito estragada. Disse esperar que os incêndios não 

estragassem o que falta da paisagem natural que também era muito bonita e estava 

convicto que se agirem com inteligência a escolha do próximo aeroporto será 

forçosamente o de Monte Real, por isso, tem quase a certeza que dali a 10 anos, estarão 

ali todos a congratularem-se pela iniciativa tomada ali.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Quis apenas deixar 2 notas: a 1.ª é a de que mais uma vez se congratulou por aquela 

assembleia extraordinária que revelou algumas virtualidades, uma é naturalmente o 

amplo consenso em torno da matéria, que é cada vez mais visível, mas também é cada 
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vez mais visível que algumas pessoas acham que a linha do Oeste deve fazer 

provavelmente ligação a Chicago ou à Índia ou outra coisa qualquer e, portanto, ainda 

não perceberam que o aeroporto serve para levar as pessoas para grandes distâncias, ou 

pequenas, consoante as circunstâncias. Estar a querer olhar as coisas com falta de 

ambição, não é um bom ponto de partida, têm que ter ali uma ambição firme acerca do 

projeto que querem conforme disse líder da bancada, têm que afirmar que querem o 

aeroporto, aquele é o ponto de partida. O 2.º ponto de partida, é maximizar 

naturalmente, os apoios em toda a região e depois, têm que partir para perceber quais 

são as outras infraestruturas complementares que querem para que aquele desiderato 

possa ser conseguido. Já ali foi dito pelo deputado Micael Sousa, que ouviu com muita 

atenção e lhe chamou a atenção para algumas coisas, nomeadamente a ligação da linha 

do Oeste à linha do Norte, seja a Norte seja a sul, a questão das ligações das 

infraestruturas rodoviárias, mas é preciso que se tenha a noção clara de que para a 

região no seu todo se desenvolver de forma harmoniosa, precisa daquela infraestrutura e 

isso é o ponto de partida. Portanto, devem ser muito combativos, aquele tem que ser o 

princípio de uma dinâmica que o senhor Presidente da Câmara terá que assumir de uma 

forma mais visível. Ele recebeu ali um mandato que lhe trará mais responsabilidade, terá 

que ter mais ousadia e terá que ser o porta-estandarte daquela bandeira e ser capaz de 

sensibilizar não só os seus companheiros autarcas de outras autarquias da Região Centro, 

mas também as populações, porque as populações têm que ser chamadas para aquele 

movimento, engrossar o movimento e nesse aspeto a unanimidade, se assim se pode 

dizer, em torno da questão, mesmo que seja só em relação ao último parágrafo da moção 

aquela unanimidade será efetivamente muito importante.  

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, face 

às inúmeras referências à linha do Oeste mencionou uma notícia recente: “o Governo 

iniciou hoje a discussão pública sobre o Programa Nacional de investimento no sector de 

mobilidade e transportes, são cerca de 40 projetos. Entre eles a modernização da linha do 

Oeste, troço Caldas da Rainha - Louriçal e o ramal de Alfarelos para a Figueira da Foz.” 

Portanto, será previsto para integrar um programa comunitário dos anos 30, porque nos 

anos 20 já não é possível. Aquele tipo de projeto só pode ser feito com dinheiros 

comunitários, vejam o caso do que vai em 20 que é a linha da Beira Alta. A 

reestruturação da linha da Beira Alta custa 600 milhões de euros dos quais 400 milhões 

virão da Europa. Parece-lhe que está então previsto um prazo demasiado longo mas 

inevitável, que não será fácil puder acelerá-lo na medida que tem que ter forte 

componente de dinheiros comunitários para avançar.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Barbeiro (PS)  
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Disse que iria fazer algumas considerações acerca da defesa da abertura da Base Aérea 

de Monte Real à aviação civil. O local onde se encontra a Base Aérea n.º 5, é uma zona 

plana, sem fortes ventos e propícia à prática da aviação. Tais requisitos levaram a que o 

aeroclube de Leiria nos finais da década de 30, com a 2.ª Guerra Mundial fosse instalado 

uma pista do Aeroclube de Leiria. Mais tarde, a pista que se sérvio o Aeroclube passaria a 

um aeródromo militar que viria a ser inaugurado a 4 de outubro de 1959 da Base Aérea 

número 5. O ponto mais alto de vida da Base Aérea número 5 e no que respeita à sua 

ligação à aviação civil, aconteceu em Maio de 1977 quando o Papa Paulo VI, aterrou na 

Base Aérea de Monte Real, aquando da sua visita a Fátima, capital do turismo religioso 

em Portugal. Em 1982, o Papa João Paulo II também utilizou o aeródromo de Monte Real 

na sua deslocação a Fátima. A Base recebeu também muito recentemente a visita  de Sua 

Santidade o Papa Francisco que se deslocou a Fátima para o centenário das aparições de 

Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos. Além disso e ao longo dos tempos, a Base 

Aérea número 5 tem servido de apoio à aviação civil e no apoio ao combate aos 

incêndios. Ir ali defender um aeroporto regional com a abertura de um aeroporto civil 

para a Base Aérea número 5, tendo em conta a sua posição geográfica, geoestratégica e 

tendo em conta toda uma vasta região compreendida entre Lisboa e Porto, o futuro 

aeroporto regional, deve assumir-se como a opinião do centro do país em que 

praticamente todos os concelhos que o compreendem, terão vantagens acrescidas para o 

seu desenvolvimento. Não basta terem concelhos com turismo, com zonas industriais, 

com indústria, com agricultura, com monumentos, com praias, com ondas e outros 

predicados, para exigir ao Governo a abertura da Base Aérea de Monte Real à aviação 

civil. Não basta ter um centro 20 20, é preciso um contacto mais próximo como um dos 

negócios que o turismo e com a indústria do lazer, praias, monumentos, a futura 

Universidade de Leiria, agricultura, indústria e outros negócios, aquilo é, praticamente 

todos os concelhos da Zona Centro estão de acordo e tudo têm feito e tudo irão fazer em 

comunhão de esforços para que seja instalado/autorizado o referido aeroporto. De 

salientar alguns pontos de interesse sobre alguns concelhos do centro do País que terão 

um maior incremento e desenvolvimento da região, no que concerne à abertura da Base 

Aérea número 5 à aviação civil. Leiria, com uma forte importância em termos culturais 

museológicos, arquitectónicos, turísticos e uma forte candidatura a Capital Europeia da 

Cultura em 2027, Marinha Grande, com a indústria do vidro e hoje com uma pujante 

indústria dos moldes e dos plásticos e até mesmo a indústria aeroespacial podendo até 

desenvolver outro tipo de indústrias ligadas à aviação civil. A Nazaré, com o turismo de 

raízes históricas e religiosas, com visitas à Nossa Senhora da Nazaré, no Sítio da Nazaré e 

recentemente, com o impulso dado pelo surfista Mcnamara. Aquele concelho já teria 

muito turista, no entanto, com a descoberta da onda e do canhão da Nazaré em muito 
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contribuirão para o turismo do surf e outras atividades relacionadas com a prática da 

referida modalidade, são adeptos dessa modalidade, são os jornalistas, são os futuros 

encontros mundiais dessa modalidade. Fátima que só no ano passado teve uma visita de 

9,4 mil milhões de pessoas, Figueira da Foz pelo turismo e pela indústria, pela atividade 

piscatória e pelo seu extenso areal, depois Coimbra com a sua Universidade a Património 

mundial e todos os outros concelhos, que dispensou enumerar, mas que todos irão 

crescer e desenvolver com a abertura do aeroporto civil na Base Aérea número 5. Para 

além dos elementos das entidades já referidas irão implementar as infraestruturas viárias 

e ferroviárias e até a construção de outras unidades hoteleiras, gerando riqueza para a 

região. É imperativo aprofundar também as questões relacionadas com o ambiente e com 

a poluição sonora que podem afetar as populações que rodeiam a Base Aérea, trazendo 

ao de cima outros problemas relacionados com a saúde, o bem-estar dos habitantes que 

terão de ser combatidos e prevenidos. Terminou a dizer que por aquelas razões, a 

abertura da BA 5 à aviação civil deve unir todos os concelhos e todas as forças vivas da 

Zona Centro. Deveria estudar-se a hipótese da moção ser dirigida à Comissária Europeia 

dos Transportes, a eslovena Violeta Bulc.  

Intervenção do senhor Deputado Pedro Pimenta (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

 Disse considerar que aquela reunião peca por tardia, mas mais vale tarde do que nunca. 

Para falar verdade, se estiveram ali a debater a abertura ou não, da Base Aérea à aviação 

civil após tantas décadas de debate, contestação de promessas vãs, de protestos e 

tentativas de pressão junto do Governo de Portugal, em nada aquilo resultou naquela que 

acreditou ser a vontade da esmagadora maioria da população que o aeroporto de Monte 

Real se torne realidade. Ele porém, tinha esperança que a sessão não fosse apenas mais 

uma, que fosse de facto, o real ponto de viragem, existem estudos de viabilidade 

económica e os investidores preparados, companhias aéreas interessadas. Nunca se 

observou uma grande conjugação de forças e de interesses, mobilizando elegias de todas 

as vertentes. O cenário que se assiste atualmente é muito diferente de outras alturas no 

passado, em que se tornava quase frustrante, debaterem-se quase isoladamente por 

aquela causa. Naturalmente que existem aqueles que contestam aquele projeto, na 

maioria das vezes fazem de forma elevada com o recurso a argumentos de certa forma 

oportunos, denunciam prioridades maiores que e para a região, preocupam-se com a 

viabilidade económica do investimento e defendem que se deve privilegiar a construção 

de uma rede de transportes ferroviários digna e eficaz, argumentos que fazem sentido 

duma certa forma, especialmente relativa à construção duma rede alargada de 

transportes ferroviários da qual é igualmente defensor. Porém, aquelas não são 

suficientes para que se deixe de abrir a Base Aérea ao tráfego civil. Em relação à linha do 
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Oeste, mais uma obra sistematicamente esquecida pelos sucessivos governos, crê que a 

mesma é totalmente complementar ao novo aeroporto e vice-versa. Acredita até que por 

si só é mais um projeto para ficar na gaveta, mas, perante a abertura do aeroporto de 

Monte Real tornou-se quase um investimento obrigatório para o Governo. Não se devem 

desassociar os investimentos pois ambos complementam. Leiria e Região Centro não 

merecem apenas um projeto, merece ambos, merece mais. Não existem dúvidas que a 

criação de um aeroporto em Monte Real é algo que representa a vontade geral, apesar de 

reincidente e inexplicável resistência da tutela. Sempre acreditou, defendeu que o poder 

político deve estar ao serviço das pessoas e não as pessoas que se devem submeter à 

vontade e autismo do poder político, portanto, é inaceitável que as vontades de tantos se 

tenham de submeter à decisão de tão poucos. Em relação ao que o deputado Heitor 

disse, ele é totalmente a favor que se ligue a linha do Oeste à Gare do Oriente à linha do 

Norte, seria fantástico, espetacular. Totalmente a favor que se meta comboios de alta 

velocidade, alfa pendulares, 120 quilómetros hora, é totalmente a favor. Falou-se ali que 

do aeroporto de Monte Real para Fátima, como é que as pessoas iam? Perguntou, com 

um comboio que venha da Gare do Oriente ou do Porto e que pare em Leiria, como é que 

as pessoas vão de Leiria até Fátima? O problema é exatamente o mesmo, portanto, 

pensa que não podem pensar em fazer um projeto de 50 em 50 anos para Leiria ou para 

a Região Centro, porque a questão é mesmo essa, qual foi o último grande projeto feito 

pelo Governo em Leiria ou na Região Centro? Um projeto estruturante, 0, eles não podem 

permitir que sejam feitos projetos de 50 em 50 anos, 40 em 40, 30 em 30. Leiria está a 

desenvolver, a Região de Leiria está a desenvolver e não podem estar constantemente a 

protelar aquilo. Em relação aos atentados ambientais, e sendo do MPT, um partido 

verdadeiramente ecologista, de todos os aeroportos que existem naquele momento em 

Portugal, Monte Real é aquele que tem menor impacto ambiental e uma das grandes 

guerras que têm tido é por causa do grave atentado ambiental que vai acontecer no 

Montijo, que é gravíssimo, por isso, vendo a nível ambiental, vão fazer alguma coisa em 

Monte Real, porque é o que menos lesa os meios ambientais.  

Intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Colmeias, Artur Santos (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que em tempos tinha referido naquela Assembleia que, em termos empresariais o 

distrito nada tem de provar, em termos políticos teriam muito que provar. Finalmente, e 

parabéns senhor Presidente da Câmara por ter tido a coragem inclusive de dar um murro 

em cima da mesa, necessário, ao pedir precisamente daquela forma a demissão do 

senhor Ministro da Defesa. Esse foi o passo no seu ponto de vista, fundamental para que 

aquele assunto voltasse a ser debatido de forma efusiva como o está a ser. Como disse o 

deputado José António e Teófilo Santos, é importante a união de todos os partidos, e 
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também como disse o senhor Presidente da Câmara, é um projeto político, mas um 

político na sua concretização. Portanto a união é fundamental para que dali a uns meses 

os anos não se lamente por estarem ali a tentar puxar, de certa forma, aquele assunto 

àquilo que são os interesses políticos. Devem ter a noção do quanto é importante para a 

região, a abertura do aeroporto da Base Aérea de Monte Real ao tráfego civil e se tiverem 

um bocadinho de cuidado, serão uma região muito trabalhadora e não tem dúvidas disso, 

quer a nível de pessoas que se espalham por todo o mundo, mas também em termos de 

empresas. Não têm, de certa forma, sabido aproveitar essa situação, acha que enquanto 

políticos, o deverão fazer. A verdade é que, têm o aeroporto em Faro, um aeroporto de 

Lisboa e um aeroporto no Porto. Se tiverem inteligência suficiente, poderão aproveitar 

aquela oportunidade para marcar posição. No seu ponto de vista, se todos estiverem 

unidos, é o que vai marcar a diferença e dali a uns anos, estarão orgulhosos por aquilo 

que se fez ali.  

Intervenção da senhora Deputada Rosa Pedrosa (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Estamos hoje aqui reunidos com o único propósito de discutir a abertura ao tráfego civil 

da Base Aérea n.º 5 em Monte Real. 

Esta não é uma ideia nova, mas no passado recente tem reunido maior mobilização e 

chegamos ao dia de hoje com a percepção de que há um largo consenso, sobre os 

benefícios que um aeroporto civil em Monte Real, terá para a região, sustentado nos 

estudos realizados. 

Pessoalmente, tenho na medida do possível tentado recolher a opinião das pessoas com 

que me cruzo e no geral, com mais ou menos informação, de forma mais ou menos 

fundamentada não encontrei ninguém contra, embora uns mais indiferentes que outros. 

Contudo sem colocar em causa o benefício para a região como um todo, não podemos 

ignorar que haverá impactos negativos, no ambiente e em especial para algumas pessoas 

que vivem na área de influência da Base Aérea n.º 5 de Monte Real. 

Estou a lembrar-me de opiniões que correm nas redes sociais: vozes de pessoas que vão 

sofrer incómodos e impactos negativos, que vão alterar as suas rotinas e se sentem 

prejudicadas, sem percepcionarem que são beneficiários diretos do aeroporto civil em 

Monte Real. São pessoas que, tal como nós, desconhecem os planos existentes ou em 

elaboração e por isso são vozes que do seu ponto de vista não deixam de ter razão.  

Assim é da máxima importância que desde a primeira hora possamos acautelar que estes 

interesses, mesmo que minoritários e contrários ao coletivo da região, sejam 

considerados e mitigados na medida do possível. É, pois, fundamental promover a 
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participação ativa de todos que se sintam prejudicados, ouvir os seus pontos de vista e 

em conjunto desenhar soluções que permitam minimizar a sua situação. 

Para isso é fundamental todo o apoio que possa ser dado às Juntas de Freguesia da área 

de influência da Base aérea n.º 5 de Monte Real, para que junto da população possam 

fazer um trabalho a três níveis: 

- levantamento de impactos negativos; 

- garantir que são adotadas medidas que minimizem os impactos negativos 

- prestação de esclarecimento e formas de acesso aos benefícios que o aeroporto civil em 

Monte Real trará. 

Neste sentido, recomendo fortemente, reforçando a Moção apresentada pelo PSD, que o 

representante da União de Freguesias de Monte Real e Carvide, seja sempre incluído 

como membro efetivo em qualquer grupo de trabalho, comissão ou associação que se 

venha a constituir-se. 

Sem a ilusão que será possível colmatar todos os aspetos negativos, mas garantindo que 

foram considerados e na medida do possível mitigados, a proposta de valor da abertura 

ao tráfego civil da Base Aérea n.º 5 será reforçada, permitindo com mais robustez 

justificar em que medida contribui para a qualificação o território nacional, desígnio este 

do Governo da República.  

Obrigada. 

Intervenção do senhor Presidente da União de Freguesias de Monte Real e Carvide, 

Faustino Guerra (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que, Monte Real está localizado no litoral centro do país, a uma 

distância de cerca de 50 a 70 quilómetros da maioria dos municípios da Região Centro, os 

aeroportos mais próximos situam-se no Porto e em Lisboa distanciando entre eles cerca 

de 300 quilómetros. Monte Real está localizado entre os maiores polos turísticos da Zona 

Centro e do turismo religioso de Fátima, do património classificado pela UNESCO, 

Mosteiro da Batalha, Alcobaça, Convento de Cristo em Tomar, Universidade de Coimbra, o 

património nacional como castelos e grutas, e do turismo das ondas na Nazaré e Peniche. 

Monte Real com a zona termal e turística, possui no seu território bastantes unidades 

hoteleiras capazes de acolher turistas que queiram visitar a zona Centro servindo de 

âncora e suporte entre a chegava e a sua partida. A Zona Centro de Portugal é uma das 

maiores regiões do país, apresenta cerca de 6 milhões de dormidas e gera mais de 250 

milhões de euros de receitas diretas de atividades turísticas. Os turistas e a maioria da 

população, nomeadamente empresários e emigrantes, preferem circular entre os seus 

destinos de avião por se tornar seguro e acessível. A proximidade de Monte Real com a 

Marinha Grande e as zonas industriais vizinhas, a abertura do aeroporto é uma mais-valia 
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para as exportações e para o crescimento do tecido empresarial da zona e não só. A 

aterragem de aeronaves civis é possível para empresários que pretendem a utilização das 

pistas para a aterragem das suas aeronaves para efetuar reuniões de trabalho. A Zona 

Centro está servida com infraestruturas viárias de acesso à A8, à A17, A1 e à linha do 

Oeste. A abertura da Base Aérea de Monte Real à aviação civil e comercial, poderá ser 

uma realidade se as entidades responsáveis, o Governo e Ministério da Defesa Nacional 

assim o entenderem, seguindo o modelo implementado nas Lajes. Agradeceu a todas as 

entidades que apelaram para que a abertura da Base Aérea de Monte Real fosse uma 

realidade, nomeadamente o Senhor Doutor Raul Castro, Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria e a todos os Presidentes dos Municípios da Zona Centro, ao Presidente da Região 

de Turismo do Centro e aos líderes associativos, aos empresários e a toda a população 

envolvida naquele processo, que acredita que a abertura da Base Aérea é uma realidade 

possível.  

Intervenção do senhor Deputado Rui Passadouro (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Hoje debatemos Leiria e o seu futuro e, numa causa comum, a aviação civil em Monte 

Real, vamos conseguir juntar as várias sensibilidades políticas. Hoje parece haver 

consenso. Pessoalmente, quero viajar para o mundo a partir de Monte Real. 

Para a viabilidade da infraestrutura, um dos pontos a desenvolver, segundo o estudo 

apresentado pela Roland Berger, é o alargamento da oferta de Turismo Religioso, 

alavancando os recursos já existentes e reforço da visão integrada do turismo ligando 

pontos de interesse da Região Centro. Os seja atrair mais turistas. Seremos mais 

visitados, cada canto da nossa terra será descoberto.  

Os turistas gostam de apreciar, os contrates do velho e do novo, da antiguidade e da 

modernidade, das diferenças de culturas, do ambiente. Os turistas querem um bom 

ambiente, um ambiente saudável, sustentável. 

Não pretendo fazer uma abordagem dos constrangimentos ambientais, mas todos 

conhecemos os problemas que temos com o ambiente, nomeadamente a poluição do rio 

Lis, a poluição das águas do mar, os perigos potenciais das celuloses, algumas zonas do 

concelho sem rede de saneamento.  

É preciso não esquecer a Lagoa da Ervideira, nem o Pinhal de Leiria, nem os ribeiros 

afluentes do rio Lis.  

Leiria tem mar e serra. É necessário preservar, e neste momento começo a colocar sérias 

questões sobre a dimensão do parque eólico da Senhora do Monte, uma das nossas zonas 

de serra. 
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Não cuidar do ambiente retira valor à proposta do aeroporto, por isso, os projetos de 

valorização ambiental devem decorrer simultaneamente, certo de que o ambiente 

saudável é o pré-requisito para uma evolução sustentável.  

Senhor presidente e senhores e senhoras deputadas, quero o aeroporto, mas também 

quero mostrar o que de bom tem a nossa região e quero que o nosso ambiente seja uma 

dessas joias. Recomendo que se trabalhe mais na área ambiental, pois ganha o ambiente 

e todos nós. 

Obrigado 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD) 

Começou por dizer que só faltava responder a uma questão, que é, como é que se 

movimentam os turistas do aeroporto de Monte Real, como é que eles vêm de Lisboa 

para Fátima? Vêm de autocarro e se eles estão disponíveis para andar 150 kms no 

mesmo dia, passar umas horas em Fátima e regressar a Lisboa ele pensa que a questão 

estava respondida. Nos últimos anos, não se investiu nada em ferrovia, aliás, o Doutor 

Manuel Queiró que foi presidente da CP durante muitos anos, mas pelos vistos percebe 

mais de aeroportos, sabe que a ferrovia atualmente passa essencialmente por uma linha 

de transmissão e transporte de mercadorias, aliás, a linha do Oeste, basicamente serve 

mercadorias e já não serve tanto passageiro, e é uma pena. Parabéns ao Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, já ali fez várias vezes o voto e o elogiou várias vezes, 

concordou um bocadinho com o deputado Pedro Pimenta que dizia que talvez por tardio, 

mas mais vale tarde do que nunca, e o Presidente Raul Castro assumiu ali uma liderança 

que saudou, e disse que nesse mesmo dia mandou uma mensagem a dar os parabéns 

Doutor Raul Castro pelo excelente trabalho, lideranças fortes fazem regiões fortes. O 

deputado que esteve ali, dizia, Leiria politicamente não vale nada, é verdade, sendo uma 

região tão dinâmica, com tanta coisa para dar, para oferecer e líder em tantos sectores, 

porque é que politicamente não valem? Porventura, porque não estão unidos, naquele dia 

excepcionalmente estavam, e foi bom ver essa união. Disse ao senhor Presidente que 

quando tomaram posse na Assembleia Municipal pelo PSD, disseram que iam servir Leiria, 

servir as suas causas, estar com o P S, e sabem como é difícil estar com os socialistas, 

mas, enfim, o povo leirienses achou o contrário e eles democraticamente respeitam, mas 

na vida tudo muda. Ali estavam para dizer ao senhor Presidente da Câmara, que naquela 

matéria estavam com eles e responsabilizam-no o por aquele tema e noutras matérias 

igualmente estruturantes, Leiria, Capital da Cultura, a questão ambiental e muitas outras, 

estão ansiosos para que o senhor Presidente tome as rédeas e dirija as operações, porque 

lideranças fortes geram regiões fortes. Estão lá para fazer pressão para que a região seja 

grande e atinja os patamares de crescimento que merece e que precisa, porque Coimbra 

2018,ASSM,I,G,48829 - 03-10-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 4/2018, de 09 de julho - Quadriénio 2017/2021  39 

luta para sobreviver, Leiria, luta para ser ainda mais forte, ainda mais dinâmica e ainda 

mais pujante.  

Intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Caranguejeira, Joaquim 

Mónico (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por parabenizar o Senhor Presidente da Câmara pela sua eficácia e 

perseverança naquilo a que se propôs, que a sua explanação tinha sido elucidativa para 

todos e só com união conseguiam alguma coisa. Não têm nada a ver com Coimbra, 

tinham, como disseram os antecessores apenas e só que foram eleitos por Leiria e é 

Leiria que temos de defender. Portanto, essa é a condição que têm ali para defender, os 

fregueses que tanto anseiam, e aquilo, é como um pássaro, se não tiver asas, não voa, a 

indústria se não tiver exportação, se não tiver meios e facilidades não anda e eles não se 

podem esquecer que a agricultura foi-se e que dali a mais algum tempo só poderão viver 

do turismo. Dia 9 de Julho de 2018, depois de auscultar os industriais, comerciantes e 

imigrantes da freguesia que representa, a Caranguejeira, todos foram unânimes em dizer 

que realmente Leiria, Monte Real, precisa daquela infraestrutura e só a união, a coesão, 

deixando as bandeiras, deixando os partidos e unindo-se, conseguirão que Leiria suba ao 

patamar que tanto anseia e deseja. Aqueles são os seus votos, e foi para isso que os 

fregueses os elegeram e é pena que depois do 25 de Abril, poucos ou nenhum dos 

governos olhassem para Leiria. Leiria tem sido o polo mais desprezado do país, e é tempo 

senhor Presidente, e pode contar com a Caranguejeira que em poucas horas movimenta 

milhares de pessoas, para que se for preciso ir à luta, poderá contar com ele, em 

representação da freguesia. Por isso, irão conseguir o objetivo, e só assim conseguirão 

levar por diante aquilo que Leiria anseia.  

Intervenção do senhor Deputado Acácio de Sousa (PS) 

Disse que, acerca das observações que senhor deputado Heitor Sousa fez, e em relação 

último parágrafo da moção, quando se diz que está constituída por Municípios, tinha 

claramente relação, foi um lapso na emenda, portanto, o que foi entendido lá em baixo 

no grupo, foi órgãos autárquicos. Ainda nesse parágrafo enquanto ao resto das outras 

instituições, foi feito tal e qual foi dito e não há alteração. Confessou ter ficado 

convencido que apesar de algumas reservas os considerandos teriam sido assumidos, 

ficou convencido disso. O deputado Heitor de Sousa, poderá de facto, confirmar aquilo 

que aprova ou não e os outros subscritores também. 

Intervenção do senhor Deputado Heitor de Sousa (BE) 

Disse quererem fazer uma proposta de metodologia de votação considerando que a 

moção tem na sua parte resolutiva 2 pontos: no 1.º ponto que é as iniciativas que o 

senhor Presidente da Câmara, crê que acompanhado do Presidente da Assembleia 
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Municipal, pelo menos é essa a sua proposta, vá fazendo contactos com várias entidades, 

e um 2.º ponto, é a criação duma comissão de acompanhamento. Sugeriram que aqueles 

pontos fossem votados individualmente, cada um por si, porque eles não votavam 

considerandos em deliberações seja da Assembleia Municipal seja da Assembleia da 

República, votam sim, a parte resolutiva.  

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

colocou a moção a votação por não haver mais inscrições sobre o assunto.  

A moção conjunta da Assembleia Municipal, foi aprovada por unanimidade naquelas 

condições e com as correções que foram ali apresentadas. 

Antes de encerrar a sessão parabenizou os presentes porque achou que fizeram política 

no conceito mais nobre da palavra. Foram eleitos naquele concelho precisamente para 

tomar resoluções, como a que tinham acabado de tomar. Independentemente das 

diferenças saudáveis isso é que é a política e achou que no essencial conseguiram 

efetivamente ter ali uma posição a favor de Leiria e por Leiria, conforme consta da 

deliberação. 

 

ENCERRAMENTO 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente encerrada a sessão, 

eram 00:28 horas. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Célia Isabel Rodrigues Trigueiro, assistente técnica, que a elaborei nos termos legais.----- 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 28 de setembro, deliberou por maioria 

com duas abstenções, aprovar a ata.----------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia 

António Sequeira 

 

 

A Assistente Técnica 

Célia Trigueiro 

2018,ASSM,I,G,48829 - 03-10-2018


