
 

A candidatura do Partido Chega, à Câmara Municipal 

de Santarém, agradece desde já à Ordem Dos Arquitectos - 

Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, pelo interesse 

demonstrado e pela oportunidade, que nos dão, de 

apresentarmos algumas das nossas propostas no âmbito da 

arquitectura e do urbanismo. 

 

1. 

Temos alguns já pensados, a Conversão do Convento 

de S. Francisco em Hotel, assim como aconteceu na com a 

Pousada de Santa Maria do Bouro ou a Pousada do Convento 

de Guimarães, também queremos candidatar Santarém a 

Capital Verde da Europa (tendo em conta que perdeu a 

oportunidade de se candidatar a capital europeia da cultura, 

por incompetência e laxismo do actual executivo). Para esse 

fim, queremos desenvolver o projecto de Santarém Cidade 

Biofílica, com a criação de diversos espaços ajardinados no 

Centro Histórico (CH) e com a aproximação da vivência da 

cidade, à natureza. Este projecto ajudará na diminuição da 

amplitude térmica em cerca de 5ºC, o que seria importante 

para a cidade. Com isto também queremos melhorar as 

condições de acessibilidade e infraestruturas no CH, assim 

como acreditamos ser possível desenvolver um grande 



miradouro na zona do Convento de Sta. Clara, iremos 

promover ações e projectos, de forma a que exista o contacto 

com o património religioso da cidade. Em audiência, que 

pedimos, com o Senhor Bispo de Santarém, por exemplo, 

este considerou que a cidade tem este grande potencial e 

que está desaproveitado. 

Vamos também devolver o Tejo aos escalabitanos 

através da construção de uns Passadiços do Tejo, de uma 

praia fluvial, de uma área de recreio, de uma pista para pesca 

desportiva e de uma fluvina nas Caneiras.  

Na gestão desportiva, também há Infraestruturas 

necessárias a construir, como um pavilhão multiusos com 

naves acessórias, uma Pista de atletismo e um Velódromo 

 

2. 

Acreditamos que o tempo dos ajustes directos por 

amiguismo deve acabar. Pautaremos por levar a contratação 

dos serviços de arquitectura, quando necessário, a concurso 

público, seja com actores nacionais ou internacionais. Uma 

vez que estamos a lidar com dinheiro público, teremos de 

considerar não apenas o custo, seja do projecto ou da obra, 

mas também nos benefícios que o município irá colher. 

Recorrentemente damos o exemplo da grande intervenção 

urbanística de Vitoria-Gasteiz, também da Cité du Vin, em 

Bordéus, e da Cidade de Guimarães. É possível que os 

projectos de arquitectura e o custo das obras tenham sido 

expressivos, porém é inquestionável que as populações 

dessas cidades colhem muitos frutos daqueles investimentos. 



Consideramos que o planeamento urbanístico e o recurso a 

arquitectos, em certos moldes, não são despesa, mas sim 

investimento, que dará muito retorno por várias gerações. 

 

3. 

A questão do Plano de Pormenor de Salvaguarda para 

o CH, e o forcing junto da DGCP para que alguns edifícios 

possam ser reabilitados, como hotéis ou museus. 

 

4. 

Não faz sentido serem entregues para licenciamento 

projectos em papel e em formatos digitais monopolizados, 

como o DWF ou o DWG. Faremos o possível, dentro da 

legalidade, para a informatização dos processos de 

licenciamento, através do sistema BIM (Building Information 

Modeling) e de outras novas tecnologias que estejam 

disponíveis. 

 

5. 

Estava previsto um arquitecto na minha equipa 

enquanto vereador, porém por motivos pessoais, não lhe foi 

possível assumir este desafio. Ainda assim, ficará o Rui 

Santos, estudante finalista de Arquitetura, na equipa de 

acessoria. 

 

6. 

Acreditamos que os serviços de urbanismo devam 

trabalhar de forma mais autónoma, a par do que foi feito no 



GTL (Gabinete Técnico Local) de Guimarães. Actualmente 

temos previsto a criação da SRU (sociedade de reabilitação 

urbana) de Santarém, de forma a que o CH de Santarém 

possa ser reactivado. Esta SRU fará de tudo, para que os 

cidadãos sejam parte activa na tomada de decisões, assim 

como procurará parcerias com proprietários e investidores. 

 

7. 

Os arquitectos são os especialistas em planeamento, 

em qualquer área que trabalhem. O Chega considera-os 

essências para o desenvolvimento de Portugal, temos mais 

do que um arquitecto na direcção nacional do partido, assim 

como da direcção distrital de Santarém. Enquanto presidente 

da Câmara Municipal de Santarém (CMS), irei promover uma 

estreita relação com as diversas escolas de arquitectura, assim 

como promoveremos concursos nacionais e internacionais, 

para estudantes e profissionais. Queremos fazer de Santarém 

a Capital Verde da europa e capitalizar o nosso património 

edificado, isto só será possível com a participação activa de 

várias gerações de arquitectos. Contamos também com a 

Ordem dos Arquitectos (AO), para que nos possam fazer 

chegar os problemas que os profissionais sentem, para que 

a nossa actividade seja o mais direcionada possível. Faremos 

também o que estiver ao alcance da CMS, para valorizar a 

actividade do arquitecto, sabemos que esta valorização, por 

parte dos órgãos públicos, nem sempre acontece e para isso, 

tenhamos como exemplo o valor médio pago em concursos. 

Então acreditamos que se valorizarmos a vossa classe, se lhe 



dermos hipótese de fazer parte do grupo de decisores e se 

lhe dermos a oportunidade de fazer o que faz de melhor, 

evoluir o nosso modo de habitar e de viver a cidade, 

contaremos com a participação da grande parte dos 

arquitectos, na gestão autárquica. 

 

Com os melhores cumprimentos e até breve. 

Pedro dos Santos Frazão 


