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Processo Biblioteca Municipal de Ílhavo 
 

 
Considerando que, na sequencia de uma informação prestada na reunião da Câmara Municipal 
de Ílhavo do passado dia 19 de Março, sobre o designado Processo da Biblioteca, se assistiu à 
disseminação de um conjunto de considerações erradas e susceptíveis de causar confusão na 
opinião publica, a Câmara Municipal esclarece que: 
 
O MUNICIPIO DE ILHAVO, foi demandado pela sociedade Nolasco & Coelho Ldª, numa acção 
que correu termos no Processo n.º 891/08.7TBILH, da Grande Instância Cível de Aveiro, da 
Comarca do Baixo Vouga, e no qual esta sociedade pediu a condenação do MUNICIPIO DE 
ÍLHAVO, a: 
 
a) demolir, à sua custa, o edifício da Biblioteca Municipal de Ílhavo que implantou num dos 

lotes do chamado loteamento de Alqueidão, na rua de Alqueidão, freguesia e Concelho de 
Ílhavo; 

 
b) abrir mão e entregar o referido lote à dita sociedade, livre de quaisquer limitações, ónus e 

encargos; 
 

c) pagar à dita sociedade uma sanção pecuniária compulsória a partir da data do trânsito em 
julgado da sentença que viesse a ser proferida, por cada dia de atraso na demolição e 
entrega do lote em montante a arbitrar pelo Tribunal, considerando adequada, a quantia 
diária de 1.000,00 €; 

 
 
O MUNICIPIO DE ILHAVO, na sua contestação, defendeu-se por excepção e impugnação e 
requereu, que o Tribunal: 
 

 
a) declarasse que o referido prédio urbano composto pela Biblioteca Municipal e o Fórum 

Municipal de Ílhavo, é propriedade do Município de Ílhavo por este o ter adquirido por 
acessão imobiliária industrial, ou seja por o haver construído de boa-fé, no dito lote de 
terreno, que, de facto, é(ra) propriedade da Nolasco & Coelho Ldª,, embora a Câmara 
Municipal de Ílhavo ignorasse tal facto à data do inicio das obras, uma vez que o mesmo 
se encontrava inscrito na matriz e registado na Conservatória do Registo Predial a favor 
da Câmara Municipal de Ílhavo desde 12 de Maio de 1995, nos seguintes termos: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) condenasse a Nolasco & Coelho Ldª a reconhecer o direito de propriedade que o Município de 

Ílhavo, invoca sobre o referido prédio, mediante o pagamento da indemnização correspondente 
ao valor que esse prédio tinha à data da construção da Biblioteca Municipal e do Fórum da 
Juventude de Ílhavo, valor esse que o  Município se propunha depositar no prazo de 30 dias a 
contar do trânsito em julgado da sentença que viesse a ser proferida. 

 
Realizado o julgamento e produzidas as diligências de prova foi proferida sentença pelo Tribunal de 
Aveiro que: 
 

a) julgou a ação improcedente e absolveu o MUNICÍPIO DE ÍLHAVO dos pedidos formulados 
pela NOLASCO E COELHO LDA. na petição inicial, e 

 
b) julgando a reconvenção procedente, declarou que o MUNICÍPIO DE ÍLHAVO é titular do direito 

de propriedade sobre o edifício da Biblioteca Municipal de Ílhavo e Novo Fórum da 
Juventude de Ílhavo, assim como sobre o lote de terreno inscrito na matriz predial urbana da 
freguesia de Ílhavo sob o artigo 7950 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha 
n.º 06052/061293, por o haver adquirido por acessão industrial imobiliária – e condenou a 
NOLASCO E COELHO LDA. a reconhecer tal direito –, sob condição de, em 30 (trinta) dias a 
contar da notificação desta sentença, a Câmara Municipal depositar, a favor da empresa, a 
quantia de €748.550,00(setecentos e quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta euros), 
atualizada a partir do ano de 2004, inclusive, até efetivo pagamento, de acordo com os índices 
anuais de preços no consumidor publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. 

  
Inconformado com o valor atribuído ao referido lote de terreno e com o facto de a senhora juiz, por sua 
iniciativa, ter determinado a actualização daquele valor desde 2004, o Município interpôs, dessa parte da 
sentença, recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra, recurso esse que ainda não foi - nem será 
brevemente -, decidido e cuja decisão admite ainda recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. 
  
Acontece que a empresa, para garantia do pagamento da indemnização que, no final do processo, venha 
a ser decidida, avançou já – e não obstante o processo ainda não ter terminado - com uma execução, na 
qual requereu o bloqueio de saldos bancários desta Câmara Municipal até ao montante de 983.734,36€, 
importância essa que ficará cativa até que transite em julgado a decisão sobre o valor daquela 
indemnização. 
 
No sentido de desbloquear as importâncias em causa e garantir a disponibilidade imediata e integral dos 
seus saldos bancários, a Câmara Municipal de Ílhavo prestará no processo uma garantia bancária idónea 



para garantir ao credor o pagamento do valor do terreno que, no final do processo (que não se prevê 
para breve) venha a ser fixado. 
 
Em síntese, não estamos perante um processo em que sejam pedidas responsabilidades à 
Câmara por qualquer ato ilegal, ou prejuízos causados a terceiros, mas de um processo de 
aquisição de um terreno cujo direito de propriedade nos foi já reconhecido. 
 
Falta apenas definir qual o valor final desse terreno, uma vez que a Câmara Municipal de Ílhavo 
discorda profundamente do que foi fixado (aliás, por qualificados peritos nomeados pelo Tribunal 
e pelas partes), e pode ainda recorrer da sentença quanto a esse valor, o que, na defesa do 
interesse do Município e da sua população, já fez, por via de recurso que interpôs para o Tribunal 
da Relação de Coimbra. 
 
Como sempre, do que vier a ser a decisão final deste processo a Câmara Municipal dará publica nota 
quer à população, quer à comunicação social. 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo 
 

Fernando Fidalgo Caçoilo 
 


