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SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2008 

 
ACTA 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e oito, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de 
Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1. - Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 18 de Abril de 2008. 
1.2 - Leitura do Expediente. 
 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
 
2 – PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” 
2.1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 

nos termos da alínea e), do nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 – Aprovar, nos termos do artigo 36.º, do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de 
Junho, a lista de Juízes Sociais.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. 
Vamos dar inicio esta Sessão Ordinária, começo por cumprimentar a Senhora 

Presidente de Câmara, os Senhores Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta, os 
Senhores Membros da Assembleia e o respeitável Público, aqui presente. 

Passo, de seguida, a palavra ao Senhor Segundo Secretário, Senhor Manuel dos 
Santos, que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o registo das 
faltas. Senhor Manuel dos Santos, faz favor. 

(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário, Senhor Manuel dos 
Santos) 

O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
- Regista-se, até ao momento, um total de 26 presenças e 4 faltas. Falta o Senhor 

José Fernando Teixeira Sampaio, o Senhor Manuel do Couto de Sousa, o Senhor 
Presidente de Junta de Canas de Senhorim, Sr. Luís Manuel Abrantes Pinheiro e o Senhor 
Presidente de Junta de Vilar Seco, Sr. Armando César Pinto.   

(Dois Membros da Assembleia chegaram mais tarde). 
(Faltaram os Senhores Manuel do Couto de Sousa e Luis Manuel Abrantes 

Pinheiro). 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos.  
Antes de qualquer intervenção, faço questão de referir que, desde a última 

Assembleia Municipal, faleceram dois cidadãos com assento nesta Assembleia, refiro-me 
ao Senhor Adrião Polónio de Carvalho e ao Senhor Professor Marcelino Rodrigues de 
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Paiva. Pessoas que muito estimávamos e respeitávamos pela sua sabedoria, inteligência e 
saber estar, contribuindo para o prestígio desta Instituição. Assim, inicio esta sessão 
pedindo a todos um minuto de silêncio, de pé, em sua memória. 

(Foi feito um minuto de silêncio). 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado a todos.  
Temos, assim, a partir de hoje, dois novos companheiros entre nós, a quem 

aproveito para dar as boas vindas. Trata-se do Senhor Jorge Gonzalez Esteves e do 
Senhor António Manuel Nascimento Loureiro. Bem-vindos a esta Assembleia. 

De seguida, dou a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa e 
posteriormente ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, que irão apresentar 
os votos de pesar aos Senhores Membros da Assembleia que nos deixaram 
prematuramente. Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, faça o favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 
Senhores Secretários,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
É com grande tristeza que venho prestar homenagem a um companheiro, que 

muitas vezes subiu ao púlpito desta Assembleia e, nos brindou com grandes discursos. 
Mas, é com todo o prazer que o faço aqui, e hoje. Tenho também a certeza que o 

Senhor Professor Marcelino Paiva vai “estar”, junto de nós, nesta sala e na presença de 
todos nós. 

Voto de Pesar 
A Coligação Parlamentar PPD/PSD-CDS/PP apresenta um voto de pesar ao 

Senhor Professor Marcelino Rodrigues de Paiva pela forma abrupta, prematura e 
imprevista como nos deixou. 

A morte do Senhor Professor Marcelino Paiva constitui para todos nós uma 
irreparável perda. 

A elevação, o empenho, a simpatia, a afabilidade, a dignidade e o desinteressado 
empenho com que sempre pautou a sua participação na vida pública granjearam-lhe o 
respeito de toda a comunidade e um grande universo de amigos em todos os quadrantes 
da sociedade.  

A sua peculiar e fácil forma de comunicar prendia-nos à mais insignificante das 
histórias que, com gosto, partilhava connosco. Sempre com uma palavra amiga para nos 
encorajar, era uma referência de bom senso e de ponderação nos momentos de maior 
conturbação. Dotado de sagaz inteligência regia a sua acção politica pelos valores que 
praticava na vida. Era homem leal e honesto, íntegro e humanista, sempre disposto a 
defender os seus ideais. 

Fica célebre a frase: “Nasci à sombra de um Imbondeiro e quero reduzir-me à 
minha insignificância”. 
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Mas como atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher e como o 
destino os levou juntos, gostaria também de prestar à Dr.ª Lucília Alice Teixeira de Matos 
Rodrigues de Paiva a nossa humilde homenagem. 

Sei que o Senhor Professor Marcelino Paiva, esteja onde estiver, apoiará 
sentidamente esta homenagem. 

O Grupo Parlamentar do PPD/PSD-CDS/PP.   
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa.  
Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, faça o favor. Aproveito, 

para informar que chegou o Senhor Membro da Assembleia José Teixeira.  
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, 
Senhores Secretários da Mesa, 
Senhora Presidente da Câmara 
Senhores Vereadores Executivos, 
Senhores Vereadores não Executivos, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Estimados Cidadãos, 
Senhoras e Senhores. 
Pretendo, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas e instituições que nos 

últimos dias, e principalmente durante as celebrações das exéquias, se associaram na dor 
por todos nós sentida pela morte de Adrião Polónio de Carvalho. 

A tristeza geral instalada nesse momento é, temporalmente, coincidente com o 
início de um vazio difícil de substituir, dado o valor e a dimensão do nosso amigo. Penso, 
por isso, que todos concordarão, estarmos no cumprimento de um custoso dever, ao 
intervirmos neste voto de pesar. 

Falar sobre o Adrião Polónio é tarefa fácil, pois por onde quer que queiramos 
abordar a sua memória, entramos sempre num sótão de maravilhas, num imaginário 
mundo onde a rainha se chamava – e se chama – Santar. 

Princesa da Beira ou Sala de Visitas de Nelas, a Vila de Santar foi sempre a 
menina dos olhos do Adrião Polónio, nunca esquecendo o seu enquadramento concelhio 
de que se tornou um grande e apaixonado divulgador. 

As palavras são, por isso, condimento de sobra para deixar claro o sentimento de 
perda que constituiu a partida definitiva do Adrião. Mas, por outro lado, não são 
suficientes para expressar de forma completa o valor que teve o Adrião como Socialista, 
como Membro desta Assembleia, como escritor auto-didacta, como pregador de uma 
cultura de entre Dão e Mondego, como incondicional apaixonado pela sua Vila Natal – 
Santar, como cidadão e como amigo.  

De um empenho inexcedível, reinventou-se nas últimas dezenas de anos de vida, 
em que de mais perto lidou com questões diárias da cultura concelhia: nas Bandas, nos 
Ranchos, nos eventos de apresentação de qualquer acto cultural, retomando os tempos em 
que pisou palco, proclamando, teatralmente, as peças que escrevia e que davam vida a 
espaços marcantes de Santar, como eram os espectáculos do Salão da Santa Casa da 
Misericórdia de Santar. 
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Pode dizer-se que o Adrião Polónio foi um homem com uma vida de plena 
dedicação ao seu bem-querer Santar! 

Por isso não estranhámos que na última despedida, tenham estado representadas 
muitas instituições e presente muito povo anónimo que lhe quis prestar a sua homenagem.  

Foi, fundamentalmente, uma despedida de amigos. 
Termino reafirmando a nossa solidariedade a toda a família e em especial à 

Filomena, sua companheira e aos seus filhos.  
A Santar, a Nelas, à família directa e a todos nós, o Adrião fará muita falta. 
Pelo Adrião relembro Fernando Pessoa: 
 
Ó sino da minha aldeia 
Dolente na tarde calma 
Cada tua badalada  
Soa dentro de minh’alma. 
 
A cada pancada tua 
Vibrante no céu aberto 
Sinto mais longe o passado 
Sinto a saudade mais perto. 
 
Voto de pesar pelo falecimento do Membro da Assembleia Municipal Adrião 

Polónio de Carvalho. 
Faleceu no dia 11 de Maio de 2008, Adrião Polónio de Carvalho, na sua terra 

Natal em Santar, após doença. 
Nascido em 23 de Novembro de 1935, o Adrião foi um homem bom, um homem 

do povo, singular, capaz de provocar uma fácil e encantadora loucura pela sua terra Natal 
– Santar, e pelo Concelho que estudou, defendeu e divulgou: Nelas. 

Era um ser humano próximo e respeitado por todos, independentemente da 
conotação política de cada um. 

O Adrião lutou, desde sempre e acima de tudo, pelo seu Concelho – Nelas e pela 
sua terra Natal – Santar. A esses amores dedicou grande parte – a melhor parte – da sua 
vida. 

Quer na investigação histórica profunda das géneses de cada “pedrinha”, quer na 
descrição escrita do roteiro da sua amada “Santar”, quer na participação em todos os 
momentos cívicos e de proclamação desses amores, esteve sempre presente.  

  Auto-didacta, escreveu e publicou várias obras, sendo a mais conhecida 
“Santar, roteiro turístico”, mas a que se junta um largo conjunto de outras obras na área 
do teatro e do romance. 

A Assembleia Municipal do Concelho de Nelas manifesta o seu profundo pesar 
pela morte do Membro da sua Assembleia Adrião Polónio de Carvalho e endereça à sua 
família as mais sentidas condolências. 

Nelas, 27 de Junho de 2008. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Pergunto se 

mais algum Membro da Assembleia deseja usar da palavra. Senhor Membro da 
Assembleia Paulo Santos, faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Estimado Executivo, 
Caros Colegas da Assembleia Municipal, 
Estimado Público. 
Não é normal, alguém intervir na apresentação de moções de pesar desta forma. 

Digo-o mais pela forma do que pelo conteúdo. No entanto, não quero deixar de aproveitar 
esta oportunidade para expressar, também, a minha homenagem, de forma sentida, à 
perda dos dois companheiros desta Assembleia. Perdeu tanto o Adrião Polónio, que mais 
anos participou nesta Assembleia Municipal, como o nosso companheiro Marcelino 
Paiva. Este nosso cidadão que, embora há menos tempo, e depois de regressar à terra 
Natal de sua esposa, nos quis honrar com a sua cidadania, intervindo nesta Assembleia e 
no seu Concelho, de forma inteligente, tal como a sua esposa, que participou na vida 
activa do Concelho, na qualidade de Provedora da Misericórdia de Santar.  

Quero fazer um reparo à moção de pesar do Professor Marcelino Paiva. Nós, 
portugueses, na morte e no desaparecimento somos solidários, mas um cidadão como o 
Professor Marcelino Paiva e a sua esposa estão acima de rótulos de PPD/PSD-CDS/PP. 
Acho que deveria ser uma homenagem de toda a Assembleia e não do Grupo Parlamentar. 

Não me querendo alongar muito sobre este tema, sugiro que tanto a personagem 
do Professor Marcelino Paiva como da sua esposa, principalmente a do Professor 
Marcelino Paiva, enquanto nosso companheiro de bancada, extravasasse todos os rótulos 
que lhe queiramos colocar.  

Era um homem livre, um homem sério, inteligente, um bom quadro que, 
infelizmente, o nosso Concelho vê desaparecer e não abundam tantos quanto isso. 

Gostava que a minha sugestão fosse aceite e que, em vez de estar o Grupo 
Parlamentar, ficasse a Assembleia Municipal, tão simples quanto isso. Julgo que era a 
maior homenagem que lhe poderíamos fazer. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Ficam registadas as suas 

palavras e a sua sugestão. De certeza que o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa 
também não se oporá a elas. 

Vou pôr o primeiro voto de pesar, apresentado pelo Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por 
unanimidade.  

Relativamente ao segundo voto de pesar, apresentado pelo Senhor Membro da 
Assembleia Armando Carvalho, pergunto: quem vota contra? Quem se abstém? Está 
aprovado por unanimidade. 

Muito obrigado a todos. Dando, agora, sequência aos trabalhos, passamos ao 
ponto 1.1 – Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 18 de Abril de 2008. 
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Pergunto, se algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra neste 
ponto.  

Uma vez que não, vamos passar à votação da acta de 18 de Abril de 2008. Quem 
vota contra? Quem se abstém? Temos vinte e cinco votos a favor e duas abstenções.  

Quanto à leitura do Expediente, como habitualmente vou-me escusar à leitura do 
mesmo uma vez que foi enviado a todos os Senhores Membros da Assembleia.  

 
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 

 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 
- Câmara Municipal de Nelas – Envio de fotocópia das actas das reuniões 

ordinárias de 08/04/2008; 29/04/2008; 13/05/2008; 27/05/2008;  
- Associação Desportiva e Cultural Lapense – Convite para estar presente no 

almoço comemorativo do 31.º aniversário daquela Associação;  
- Grupo Parlamentar “Os Verdes”, da Assembleia da República – Acusa 

recepção da moção sobre a “Proposta de Lei – Organização e Funcionamento dos 
Tribunais”;  

- Assembleia da República – Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias - Acusa recepção da moção referente à Proposta de Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais;  

- Assembleia Municipal de Viseu – Convite para estar presente nas 
comemorações do XXXIV Aniversário do 25 de Abril;  

- Câmara Municipal de Nelas – Envio de moção de repúdio à introdução de 
portagens no IC12;  

- Ministério da Justiça – Moção – Proposta de Lei de Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais;  

- Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações – Acusa recepção 
da moção referente à instalação de portagens no IC 12;  

- Ofício da Liga dos Amigos de Conimbriga, datado de 15 de Abril de 2008 – 
Regulamento do Parque Ecológico da Quinta da Cerca; 

- Membro da Assembleia Manuel do Couto de Sousa – Solicita justificação da 
falta dada à sessão ordinária de 18 de Abril de 2008;  

- Grupo Parlamentar do CDS-PP, da Assembleia da República – Agradece a 
presença do Senhor Presidente da Assembleia nas Jornadas Parlamentares em Viseu;  

- Turismo de Portugal – Ministério da Economia e da Inovação – Envio de 
processo “Solar dos Jesuítas” – Largo Vasco da Gama, em Nelas;  

- Assembleia Distrital de Viseu – Sessão Ordinária de Abril – Eleição da Mesa; 
- Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 

Senhorim – Solicita justificação das faltas dadas às sessões ordinária de 18 de Abril de 
2008 e extraordinária de 25 de Abril de 2008;   

- Gabinete do Senhor Primeiro-Ministro – Acusa recepção da moção aprovada 
na sessão ordinária desta Assembleia Municipal realizada em 18 de Abril de 2008;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de boletim ANMP 
referente ao mês de Abril de 2008; 
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- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de boletim ANMP 
referente ao mês de Maio de 2008; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Projecto “Cidadania 
Activa” – Envio de CD;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Dia do Poder Local; 
- EP – Estradas de Portugal, S.A. – Acusa recepção da moção referente à 

introdução de portagens no IC 12 – Canas de Senhorim – Mangualde;  
- Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das 

Comunicações – Acusa recepção da moção referente à introdução de portagens no IC 12 
– Canas de Senhorim – Mangualde; 

- Grupo Parlamentar do Partido Popular CDS-PP, da Assembleia da República – 
Acusa recepção da moção referente à introdução de portagens no troço do IC 12 – Canas 
de Senhorim – Mangualde;  

- Câmara Municipal de Nelas – Convocatória para o Conselho Municipal de 
Educação, dia 29 de Maio de 2008, pelas 14 h e 30 m;  

- Representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia 
Municipal – Comunica o falecimento, no dia 11 de Maio de 2008, do Senhor Membro da 
Assembleia Adrião Polónio de Carvalho;  

- Representante do Grupo Parlamentar da Coligação “Todos Juntos Pelo 
Concelho de Nelas – PPD/PSD-CDS/PP” da Assembleia Municipal – Comunica o 
falecimento, no dia 26 de Maio de 2008, do Senhor Membro da Assembleia Prof. 
Marcelino Rodrigues de Paiva;  

- Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas – Convite para sessão de divulgação 
do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, dia 19 de Junho de 208, 11 horas;  

- Ofício nº. 3140, datado de 12 de Junho de 2008, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de inclusão de assunto para esta sessão da Assembleia Municipal;   

 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 08/08, datado de 15 de Abril de 2008, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal realizada em 25 de Abril de 2008; 

- Ofício n.º 09/08, datado de 21 de Abril de 2008, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento da deliberação tomada na 
sessão ordinária realizada em 18 de Abril de 2008;  

- Ofício n.º 10/08, datado de 21 de Abril de 2008, enviado a Sua Excelência o 
Senhor Presidente da Assembleia da República, a Sua Excelência o Senhor Primeiro-
Ministro, a Sua Excelência o Senhor Ministro das Obras Públicas, a Sua Excelência o 
Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, ao Presidente da EP – Estradas de 
Portugal, S.A. e aos Presidentes dos Grupos Parlamentares, da Assembleia da República, 
do Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS-PP, Partido Comunista Português, 
Bloco de Esquerda e Partido Ecologista “Os Verdes”, enviando, em anexo moção 
referente à não introdução de portagens do IC 12 entre Canas de Senhorim e Mangualde;  

- Ofício n.º 11/08, datado de 21 de Abril de 2008, enviado à Ex.m.ª Sr.ª Viúva 
do Senhor Valdemar Ambrósio, enviando, em anexo, um Voto de Pesar;  
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- Ofício n.º 12/08, datado de 15 de Maio de 2008, enviado à Ex.m.ª Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, enviando em anexo um ofício enviado a esta 
Assembleia Municipal pelo Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, das 
Obras Públicas e das Comunicações;  

- Ofício n.º 13/08, datado de 28 de Maio de 2008, enviado ao Senhor António 
Manuel Ramos Nascimento Loureiro, convocando-o para integrar o Grupo Parlamentar 
do Partido Socialista, desta Assembleia Municipal, em virtude de ter falecido o Senhor 
Adrião Polónio de Carvalho; 

- Ofício n.º 14/08, datado de 03 de Junho de 2008, enviado ao Senhor Jorge 
Manuel Gonzalez da Silva Esteves, convocando-o para integrar o Grupo Parlamentar da 
Coligação “Todos Juntos Pelo Concelho de Nelas – PPD/PSD-CDS/PP”, desta 
Assembleia Municipal, em virtude de ter falecido o Senhor Prof. Marcelino Rodrigues de 
Paiva; 

- Ofício nº. 15/08, datado de 17 de Junho de 2008, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos para o ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de 

interesse para o Município. 
Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 

palavra? Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques, faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques: 
- Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Estimado Público. 
O assunto que aqui me traz é a Grosnelas e, sobre esta empresa, pergunto ao 

Executivo se tem conhecimento de algum desenvolvimento processual, pois, chegou-me 
aos ouvidos em conversa de café, que houve um desenvolvimento qualquer no processo 
da empresa. Gostaria que nos informassem, se têm conhecimento disso e em que situação 
se encontra; se está em segredo de justiça ou se já houve alguma decisão final. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques. Passava, 

agora, a palavra à Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa. Faça o favor. 
A Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa: 
- Boa a noite a todos. 
Desculpem-me de abdicar dos preliminares. Não é por uma questão de falta de 

educação, mas acho que não há necessidade disso.   
Gostaria de questionar, principalmente, o Senhor Vereador Osvaldo Seixas sobre 

a questão da Carta Educativa. Tive conhecimento que ela não foi homologada e por isso 
gostaria de saber quais os motivos. Uma vez que, pelos dados que tenho, levou quase dois 
anos a ser elaborada e quais as consequências que essa decisão implicará nas verbas do 
QREN para a construção dos novos centros educativos.  
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Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa. Passava, 

agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça o favor. 
 O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Todos sabemos o que o País tem sofrido com a grande crise do petróleo. A 

crise está a afectar o bem-estar social de todas as pessoas, passando, também, pelo flagelo 
do desemprego. A crise está, inevitavelmente, instalada. 

Na última Assembleia falámos do lançamento do IC 12. Queria, mais uma vez, 
pedir para que todos nos pudéssemo-nos unir contra a instalação de portagens nesta 
importante via de comunicação. 

Como disse, inicialmente, a crise está instalada e já não basta a subida do preço 
do petróleo, como, agora, aparecer mais uma taxa que vai penalizar os cidadãos do 
Concelho de Nelas. 

Não se esqueçamos que não é só quem vive aqui que irá ser afectado. Pois quem 
cá trabalha e quem aqui se pretende instalar, como por exemplo as indústrias do 
Concelho, também irão ser penalizadas. Temos que lembrar os governantes da Nação que 
o Concelho de Nelas, além dos problemas que teve nestes últimos quatro anos, viu uma 
fábrica destruída, pelo fogo e assistiu, também, ao encerramento da Johnson Controls. 
Temos sido bastante penalizados! 

Temos que ter consciência do Concelho em que vivemos e ter noção que a IC 12, 
com a extensão que tem, só aqui é que vai ser portajada. 

Relativamente ao Quarto Quadro Comunitário de apoio, este Executivo terá que 
ter muita atenção aos subsídios que daí resultam, pois as verbas do QREN estão 
atrasadíssimas. Há dois anos que foram apresentadas e, ainda não houve um único 
cêntimo investido. 

Pedia-se que tivessem atenção a esta problemática. Se for necessário recorrer a 
créditos para investimentos estaremos aqui disponíveis para ajudar o Concelho e o seu 
desenvolvimento. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Passo, agora, a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves: 
- Muito boa noite. 
Senhor Presidente, começo por pedir desculpa por alterar aqui os protocolos 

habituais, mas as minhas primeiras palavras vão ser para os cidadãos aqui presentes. 
Foram eles que nos colocaram aqui; foi com o voto deles que nós estamos cá. 

Será com o voto deles que nós poderemos continuar, ou ser postos daqui para fora. É para 
os cidadãos que dirijo a minha palavra; a minha primeira palavra nesta Assembleia. 

Senhor Presidente, 
Mesa,  
Exma. Câmara, 
Senhores Membros da Assembleia de ambos os quadrantes, 
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Muito boa noite. 
É público que não concordo com a forma como este Executivo exerce o poder. 

Assim sendo, pedi a palavra para explicar o meu enquadramento e também afirmar o 
quanto me honra estar ao vosso lado no Órgão mais importante do Concelho. Órgão que, 
entre outros, tem por objectivo fazer cumprir e fiscalizar o programa do Executivo. 

Assim sendo, a minha posição será de votar a favor de tudo aquilo que estiver no 
programa que ajudei a fazer e no restante, porque me parece que há aqui tendências social 
– democratas diferentes da minha, reservo, por isso, o meu direito de analisar cada caso 
como um caso. 

Aos cidadãos de Nelas, e volto a falar aos cidadãos que têm muita pouca voz 
nesta Assembleia, direi que estarei sempre disponível para trazer a esta Assembleia os 
vossos problemas. 

Pretendo na próxima semana criar um blogue em que todos os problemas que 
achem que não estão resolvidos poderão chegar até mim e é evidente que os quero 
devidamente documentados. Eles serão trazidos a esta Assembleia e serei a voz de todos 
aqueles que sentem não ter os seus problemas resolvidos. 

Posso dizer que a partir do dia em que rompi com este Executivo me senti um 
homem livre. Sou livre mas não libertino. Sou livre mas tenho as minhas amarras. Não 
esqueço que sou militante de um dos Partidos que forma a coligação. As minhas amarras 
não são de índole pessoal. Quero lá saber se a Senhora Presidente da Câmara espalha que 
a minha mulher lhe foi pedir emprego. Quero lá saber se outro diz que devo dinheiro ao 
fisco. Quero lá saber se alguém fez compras no El Corte Inglês. Quero lá saber se alguém 
levou meninas até à Figueira da Foz. Quero lá saber se outro manda enviar ameaças pelo 
telefone. 

Após ter recebido um telefonema de um dirigente político deste Concelho, 
passado pouco tempo tinha no meu telemóvel mensagens anónimas e cobardes, pois que 
quem as enviou também é capaz de mandar para a rua papéis anónimos e passar ao 
confronto físico ou ao uso de armas. 

Até agora era um cidadão normal; agora sou Membro da Assembleia e vou exigir 
o respeito do lugar que ocupo e a cumplicidade dos meus pares se me sentir ameaçado ou 
maltratado. 

Somos ou não o Órgão máximo do Poder Autárquico? Antes de terminar, 
pretendo informar todos os Senhores que apresentei o meu pedido de demissão da 
Direcção da Associação Cimo do Povo, porque me apercebi que a Associação pode ser 
prejudicada por ter na Direcção uma voz que, publicamente, não está em sintonia com o 
poder instituído. Do fundo do coração não quero acreditar nisto, mas quem sabe…  

Só com uma palavra clara e inequívoca dita nesta Assembleia poderei alterar a 
minha posição e retomar o trabalho que, a bem do Concelho e da vila de Nelas, a equipa 
que integro no Cimo do Povo tem vindo a executar com elogios vindos de vários 
quadrantes da sociedade civil.  

Gosto do que tenho estado a fazer gratuitamente. Sou um defensor do 
associativismo, mas de um associativismo que seja independente do poder político. 

Quero que quando o poder político apoia uma Associação o faça porque entenda 
que é bom para o Concelho. É com profundo desgosto que abandono a Direcção do Cimo 
do Povo, mas não tenho o direito de prejudicar uma Associação com trinta anos de 
existência e todos aqueles que vivem, intensamente, o futuro da Associação. 
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Apesar de inconcebível, tenho de considerar incompatível o lugar de Membro da 
Assembleia Municipal com o de executivo de uma Associação desportiva, recreativa e 
cultural. Disse. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia Jorge Esteves. Passo, agora, a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça o favor. Aproveito 
para informar que, em cima dos trinta minutos, chegou o Senhor Presidente de Junta de 
Vilar Seco. Está dentro do prazo limite para integrar esta Assembleia. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Restantes presentes, dispensem-me porque já o referi na intervenção anterior. 
Venho, no sentido de dar conteúdo a este momento de liberdade, para aproveitar 

a disponibilidade dos presentes que aqui se deslocaram, não para cumprir calendário ou 
para ficarem na fotografia, mas para cumprir a nossa função de analisar algumas acções 
do Executivo. Devemos avaliar, cabalmente, as suas decisões no investimento dos 
dinheiros públicos e no encaminhamento da política do Concelho. 

Tendo ouvido, atentamente, o discurso da Exma. Presidente da Câmara na 
inauguração solene das Festas do Município, fiquei com a certeza de que a oeste nada de 
novo. Ainda assim, fiquei com as duas referências sublinhadas e, majestosamente, 
frisadas do Roteiro Cultural e do Portal da Internet da Câmara Municipal de Nelas. 

Centremo-nos no segundo e vejamos então a coisa. Disse no discurso que, 
finalmente, temos um Portal de Internet que dá respostas a necessidades do Concelho e 
prosseguiu. Muito bem Senhora Presidente. Sabendo, no entanto, V.ª Ex.ª que sou um 
apaixonado por estas coisas, deverá estar a pensar que fiquei entusiasmado; pois dir-lhe-ei 
que fiquei entusiasmadíssimo. 

Mas fui ver e fiquei estupefacto, porque afinal deixei de entrar na Home Page da 
Câmara Municipal de Nelas para estar num Portal conjunto do Viseu Digital. 

Depois de entrar em www.cm-nelas.pt fui reencaminhado para 
http//www.viseudigital.pt/portal/page = 640.1536740. Absolutamente identificador e, 
como se diz na actualidade, perfeito em uso da habilidade. 

Ainda assim, e porque gosto de ser justo na apreciação, considerei avaliar se a 
outro nível mais relevante para os cidadãos do Concelho de Nelas e do mundo se 
mantinham, ou não, os desencantos da entrada.  

Comecei a analisar alguns menus de contactos do portal. Parece-me de extrema 
deselegância que V.ªs Ex.ªs tenham indicado como contacto de todos os Senhores 
Vereadores não Executivos, o e-mail da Câmara Municipal de Nelas: 
cmn@mail.telepac.pt. Ou seja, o mesmo e-mail é usado pela Senhora Presidente, pelo 
Senhor Vice-Presidente e pelo Senhor Vereador Executivo.  

Quer dizer, se alguém quiser mandar um documento pessoal, por exemplo, ao 
Senhor Vereador Borges da Silva ou ao Senhor Vereador Adelino Amaral, ainda que 
ficando com a certeza de que para eles o enviou, será encaminhado para a Senhora 
Presidente. 

Considerando que um e-mail começa a ter valor equivalente a uma carta, 
pergunto-me se este procedimento será legal. Desde logo não é moral nem sério. A data 
da constatação deste facto é de hoje pelas15 horas. 
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No primeiro menu, em que nos permite o acesso à Autarquia e à sua 
Composição, só aparece a fotografia da Senhora Presidente. Todas as outras têm um x a 
vermelho. Sem comentários…  

No segundo menu, em que podemos aceder às Deliberações, verificamos que a 
mais actual das Deliberações do Executivo é de 27 de Abril de 2005. Trata-se de uma acta 
do anterior Executivo. Pesquisei por Deliberações deste Executivo e não encontrei mais 
nenhum dispositivo. 

No terceiro menu, que nos encaminha para os Regulamentos, ficámos a saber 
que o transporte de resíduos sólidos, em contravenção do disposto neste Regulamento, é 
punível com coima de cinquenta mil escudos a quinhentos mil escudos. Diz bem da 
actualização deste Regulamento de Resíduos Sólidos. 

A última actualização do Regime de Liquidação e Cobranças data de 16 de 
Dezembro de 2002. 

A última actualização do Regulamento da Biblioteca Municipal de Nelas é de 12 
de Fevereiro de 2003.  

A última actualização do Regulamento do Pavilhão Desportivo é de 9 de Junho 
de 2004. 

Não consegui ver um único Regulamento publicado por V.ª Ex.ª acedível desde a 
Internet. Mas, em contrapartida, temos todo o trabalho do anterior Executivo. 

Considerando o último trabalho referido por V.ª Ex.ª, Senhora Presidente, como 
sendo o levantamento histórico do Concelho e integrando-o como parte virtual do 
Roteiro, até tem compreensão. Temos um Governo que no cansaço de se auto gloriar 
também proclama os éditos dos antepassados, bravo. 

Ainda relativamente ao Portal, e no caso desta Assembleia Municipal, verifiquei 
que se encontram disponíveis para consulta e download os seguintes documentos: editais 
e convocatórias, o último publicado foi em 24 de Setembro de 2004; editais publicitários, 
o último publicado foi em 29 de Setembro de 2004. 

Outro link que queria referir é o das Revistas Municipais. Apenas incluíram as 
de Setembro de 2006 e de Novembro de 2007, isto é, incluíram o link porque, depois de 
carregarmos para ver, dá ficheiro inexistente. 

Mais uns exemplos para terminar. Ficámos a saber que o Projecto da Quinta da 
Cerca tem o Professor Doutor Caldeira Cabral como responsável do Plano Geral de 
Ocupação da Equipa de Projecto. Não tem horário de visita, não tem qualquer número de 
telefone, nem tem e-mail. Apenas tem a morada: Quinta da Cerca, Edifício Multiusos de 
Nelas, 1.º piso, Praça do Município, 3520 Nelas. 

Este anunciado Portal do Concelho de Nelas mais não é do que uma cópia 
redutora dos elementos que já se encontravam no antigo site da Câmara Municipal de 
Nelas, sem, rigorosamente, nada de novo. Tem os arranjos e alindamentos das rotundas e 
diz que recebeu a menção de um sétimo lugar dos sites camarários quanto à 
disponibilização de informação ao cidadão.    

Sejamos sérios porque, infelizmente, a oeste nada de novo. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Dr. Armando Carvalho. Passo, 

agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
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- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Ouvindo, aqui, o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, estava-me 

a lembrar do choque tecnológico do nosso Primeiro-Ministro. A ser verdade, deve estar 
uma para a outra.  

Neste período de Antes da Ordem do Dia, até porque hoje a agenda é mais 
folgada, queria colocar algumas questões ao Executivo, uma vez que depois a Senhora 
Presidente da Câmara terá oportunidade de nos dar conta da actividade municipal mais à 
frente.  

A primeira questão é, também, endereçada ao Senhor Presidente da Assembleia. 
É sobre a famigerada Quinta da Cerca, que na última Assembleia, ou nas duas últimas 
Assembleias tanta discussão gerou. A convicção do Senhor Presidente da Assembleia foi 
que hoje teríamos, aqui, um regulamento para ser aprovado. Mais três meses passaram e 
nada aconteceu; não estamos aqui a aprovar nada e o Verão vai passar. A próxima sessão 
ordinária será depois do Verão, a não ser que haja alguma Assembleia Extraordinária, e 
não teremos o regulamento e a Quinta da Cerca não estará aberta. Continuamos com um 
investimento parado e a deixar crescer mato. 

Esta é a questão que colocava para saber em que ponto é que estamos sobre a 
Quinta da Cerca. Na última Assembleia, a Senhora Presidente da Câmara teve a gentileza 
de me sossegar, dizendo que estava em conversações com o Senhor Professor Queirós e 
que tudo iria ser resolvido. Penso que haverá uma explicação para não termos hoje, 
novamente, apresentado o Regulamento. 

A outra questão é a que se prende com o IC12 e que foi levantada pelo Senhor 
Membro da Assembleia Rui Costa. Na comunicação que temos, fruto da moção que foi 
enviada às diversas entidades, é que o troço do IC 12 entre Canas de Senhorim e 
Mangualde será portajado de forma inequívoca, ou seja, os responsáveis locais e distritais 
do Partido Socialista faltaram à verdade. Disseram que, em reunião do Partido, tiveram as 
garantias da parte do Senhor Ministro de que não haveria portagens no IC 12. É 
importante que isto seja dito porque a responsabilidade é dos Senhores. Esta obra 
começou há bastantes anos e vários Governos passaram, tanto do Partido Social 
Democrata como do Partido Socialista. Inicialmente, este troço não seria portajado e ao 
contrário de tudo o que se previa, assim não irá acontecer. Esta medida vai lesar, de forma 
substancial, a nossa região e, principalmente, o desenvolvimento industrial do nosso 
Concelho. 

Naturalmente que pensei que teríamos mais alguma moção. Como não temos 
nada e depois de aguardar algo mais da parte da intervenção do Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa e, como não vim preparado, deixo a pergunta à Senhora Presidente 
da Câmara: qual é o passo a seguir? Julgo que estas coisas devem começar pelo Executivo 
passando, depois, para a Assembleia Municipal.  

Os Senhores responsáveis do Partido Socialista local e distrital deveriam retratar-
se, porque mentiram às populações dos Concelhos de Nelas e de Mangualde. O vosso 
Ministro faltou, descaradamente, à verdade. Tentaram adiar, jogar e gerir politicamente. 
Temos consciência que não é fácil mas em política as coisas têm que ser ditas de forma 
frontal. 

Tenho tido conhecimento de alguns desenvolvimentos, através do jornal local, da 
actual situação da empresa Siveneer. Fiquei com grandes preocupações, aliás 
manifestadas, também, pelo Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, já que aquela 
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empresa, depois de ter ficado com as instalações da Johnson Controls, iria, receber alguns 
trabalhadores desta. Tudo isto enquadrado num esforço gigantesco da Câmara Municipal 
que denotou boa vontade para que se ultrapassasse o problema do encerramento da 
Johnson Controls. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa referiu,”que não iria sair grande 
coisa”. Gostava de saber a consequência das suas palavras, pois há dias ouvi uma notícia, 
num Telejornal nacional, que dava conta que a empresa de Carregal do Sal poderia vir a 
fechar. 

Havendo incerteza quanto à empresa em Carregal do Sal, a minha questão é se o 
empresário vai investir e respeitar os postos de trabalho. Todos nós, Câmara e Assembleia 
Municipal, depositámos esperança na boa fé deste empresário. Qual é a estratégia que o 
Executivo tem, independentemente de todas as questões jurídicas-formais de 
concretização ou não dos investimentos.  

O mercado não está fácil e ser empresário é, hoje em dia, difícil. Qual é o nosso 
plano B, porque todos os esforços foram conjugados para, julgo, este tipo de investimento 
ser núcleo central de nos retirar da crise da Johnson Controls.  

Gostava de conhecer qual é o plano B, até porque nós assistimos ao mesmo 
tempo, aqui ao lado, no Concelho de Tábua, com toda a pompa e circunstância, o Senhor 
Primeiro Ministro e o Senhor Ministro da Economia a assinarem acordos e contratos para 
um investimento de quinze milhões de euros numa empresa. Refiro-me à empresa 
Aquinos que, julgo, teve intenções, em tempos, de investir em Nelas. Ainda bem que é 
em Tábua, pois vai ajudar a malha industrial da nossa região; mas não será em Nelas, o 
que me preocupa. 

Para terminar, queria abordar a questão associativa. O Senhor Membro da 
Assembleia Jorge Esteves falou da Associação do Cimo do Povo. Não há que ter medo, 
nós somos homens livres, não temos que ter medo. As suas preocupações são importantes 
e devem ser tomadas em consideração, esperando que as coisas se ultrapassem. O Cimo 
do Povo é uma associação que nos merece todo o respeito e julgo que não a devem 
politizar. 

Estou preocupado, também, com outra associação que, ciclicamente, é atacada 
de alguns achaques, que é o Sport Lisboa e Nelas. Sendo sócio e tendo sido atleta, 
preocupa-me os problemas financeiros do clube e vejo que houve grande confusão com o 
seu acto eleitoral, pois registaram-se acusações de vária ordem. 

Recordo, por exemplo, o meu amigo Luís Ribeiro, que foi Presidente do Sport 
Lisboa e Nelas durante vários anos, com grande dedicação àquela casa, ainda no tempo 
que eu era iniciado e juvenil daquele clube. Sei que ficou credor do clube em alguns 
milhares de contos para defender aquela causa de uma forma tão fervorosa. Ao longo 
destes anos, tanto quanto sei, nunca recebeu esse montante. Foram passando várias 
Direcções e sucederam-se vários Executivos Camarários e ninguém quis reconhecer a 
dívida anterior. 

Dá-me a sensação de que estamos a assistir a um dejávu do passado. Gostava de 
saber porque é que a Câmara entendeu, agora, reduzir os seus subsídios, quando nos 
últimos anos o Sport Lisboa e Nelas até tem feito uma carreira brilhante? Gostava que me 
respondessem. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Membro da Assembleia, termine se faz favor pois já excedeu em muito 

o seu tempo, senão mando desligar-lhe o som. Já terminou, muito obrigado, mas devo 
lembrar-lhe que duplicou o tempo. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
Peço desculpa. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Não tem de quê. 
Aproveito para lhe responder, relativamente à Quinta da Cerca que reafirmo 

àquilo que disse: terá que vir novo regulamento rectificado a esta Assembleia após ser 
aprovado pela Câmara. Como não foi agendado é porque ainda não foi aprovado em 
reunião de Câmara, o que será explicado pelo Executivo, assim como as razões deste 
atraso. 

Passo, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça o 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa:  
- Começando pela intervenção do Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos, 

queria, sobre ela, deixar uma nota. Na última reunião de Câmara foram discutidos os 
subsídios a todas as associações desportivas do Concelho e só não houve conclusões 
porque os Senhores Vereadores do Partido Socialista assim não o desejaram. Se assim 
não fosse, já teríamos hoje, resposta quanto aos subsídios atribuídos ao Sport Lisboa e 
Nelas e às outras associações desportivas do Concelho.   

Quero dar as boas vindas aos novos Membros da Assembleia, mas, também, 
deixar aqui um pequeno reparo. Nós fomos eleitos pelo povo para o representar e não 
para nos representarmos a nós próprios. 

Não deveremos falar, aqui, de nós próprios; devemos falar dos problemas e do 
desenvolvimento do Concelho. Falar em nome próprio ou em nome de uma associação 
que, de certeza, não lhe concedeu essa autorização, não será adequado ao lugar para o 
qual foi eleito. Senhor Membro da Assembleia, desculpe, mas não está no local certo; 
aqui discutimos assuntos do Concelho de Nelas e o desenvolvimento que para Ele 
queremos. Não será para nos desculparmos a nós próprios ou para atacarmos, 
pessoalmente, quem quer que seja, ou as associações. As quais têm sempre, o maior 
respeito desta casa, nunca as devendo utilizar para benefício próprio. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Pergunto se mais 

algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra. Senhor Membro da 
Assembleia Borges dos Santos, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas, 
Muito boa noite. 
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Não tinha intenção de intervir mas o Senhor Membro Paulo Santos obrigou-me a 
fazê-lo, quando disse que nós mentimos à população, relativamente às portagens do IC12. 

Nós dissemos aqui, e volto a afirmar, que o Senhor Ministro das Obras Públicas, 
interpelado pelo Vereador Adelino Amaral, disse, peremptoriamente, que o IC12 não iria 
ser portajado; se alguém mentiu não fomos nós. 

Também não é verdade que, mesmo nesta última versão, com a qual também não 
concordo, como é evidente, dissesse no mesmo documento que os locais estariam isentos 
dessas portagens. Porque, se não nos atingisse directamente a nós, iria afectar as empresas 
e as pessoas que se têm de deslocar e que não são residentes. Mas também esse cenário 
estava previsto. 

Não quero com isto dizer que possa, de alguma forma, concordar com as 
portagens no IC12. Só queria dizer que nós não mentimos e não dissemos aquilo que nos 
tinham dito. Se alguém mentiu, foi o Senhor Ministro das Obras Públicas, numa sessão 
pública, interpelado directamente pelo Senhor Vereador Adelino Amaral, na qualidade de 
Membro do Partido Socialista. 

Uma questão que queria aflorar era a do tempo disponibilizado aos Senhores 
Membros desta Assembleia. O Senhor Presidente da Assembleia tem todo o direito de 
controlar o tempo, mas só no Período de Antes da Ordem do Dia o pode fazer. Penso que 
deveria perguntar, no princípio, quem é que deseja intervir, tomar nota dessas pessoas, 
dividir o tempo por todos os inscritos e não haver repetições, porque senão passamos aqui 
cinco minutos agora, cinco minutos depois. 

Se quer controlar, e tem todo o direito de o fazer, terá que assim o fazer. Anotar 
quem se quer inscrever no Período de Antes da Ordem do Dia e divide o tempo que tem 
disponível por todas essas pessoas e logo que terminar a intervenção desses inscritos 
acabará o Período de Antes da Ordem do Dia. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Acho que 

está correcta a sua intervenção. Como sabe, o regulamento permite os tais cinco minutos, 
os quais nós procuramos gerir da forma mais equilibrada, procurando que todos que o 
desejem possam usar da palavra. Quanto às determinações do regulamento irá ser 
analisado cuidadosamente. 

Como não há mais nenhum Membro da Assembleia inscrito, vou passar a 
palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas, que irá prestar alguns esclarecimentos.  

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Colegas Vereadores,  
Membros da Assembleia, 
Público. 
Vou tentar responder a tudo o que aqui foi questionado e que diz respeito às 

funções que me estão atribuídas. 
Relativamente à Carta Educativa, queria esclarecer que ela não deixou de ser 

homologada. A Carta Educativa está em fase de homologação, encontra-se, neste 
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momento, na DREC para estudo. Acontece em todos os Concelhos que quando está em 
fase de homologação na DREC, ou na entidade que está a fazer a análise da Carta, 
colocarem-se questões ou sugestões de alteração. O Conselho Municipal de Educação 
reuniu e decidiu, por unanimidade, não alterar a proposta que estava em análise. 

O Ministério da Educação pretendia que fechássemos a Escola de Moreira, bem 
como todas as Escolas de Senhorim; nós recusamos o encerramento pelo encerramento. 
Aceitaremos haver encerramento das Escolas quando estiverem os Centros Educativos 
construídos; agora encerrar por encerrar não o iremos fazer. 

Aquilo que é mais importante na Carta Educativa é que não põe em causa os três 
Centros Educativos propostos para Senhorim, para Nelas e para Canas de Senhorim. 
Também não põe em causa as candidaturas ao QREN, porque a primeira fase que abriu ao 
QREN a Câmara candidatou as Escolas todas. Neste momento, estamos numa fase de 
apreciação técnica de projectos e é isso que interessa, isto é, são os projectos de 
arquitectura que estão a ser apreciados, tecnicamente, pela DREC. A primeira fase de 
candidaturas de projectos de Escolas ao QREN ainda não abriu; estamos em abertura de 
quase nada, ou seja, apenas abriu sobre modernização administrativa, formação e pouco 
mais. 

Quanto ao QREN, naturalmente que estamos preocupados. Já fizemos uma série 
de candidaturas a projectos que podemos e temos direito, nomeadamente, no âmbito do 
PO Centro através da Associação de Municípios da Região Dão Lafões. Estamos à espera 
que nos confirmem os valores da contratualização e pelas contas que fizemos na 
Associação, pela distribuição criteriosa em função do FEF e em função da população, 
caber-nos-ão cerca de três milhões e seiscentos mil euros. Há, ainda, programas 
nacionais, nomeadamente, para ambiente, ETAR’s, para estruturas desportivas de 
inovação e para potencial humano. 

Naquilo que o PO Centro permite, presumimos que nos caberão três milhões e 
seiscentos mil euros, mas não sabemos, ainda e ao certo, a divisão pelos eixos. Sabemos 
que vai haver depois um valor para cada eixo, um valor para infra-estruturas industriais, 
um valor para estrutura de saneamento em baixa e um valor para estruturas educativas.  

Temos indicação que teremos o contrato na mão para assinar no dia 1 de Julho e, 
depois, julgo que não será necessário marcar uma Assembleia Extraordinária, mas se 
algum dos Senhores Membros da Assembleia quiser ter esclarecimentos sobre aquilo que 
está na contratualização, poderemos informar como tudo ficará definido. 

Tal como nos quadros anteriores, o QREN obriga a que se pague adiantado e que 
depois se irá recuperar as verbas. É possível que a Câmara venha a ter necessidade de 
recorrer a um crédito bancário. Todavia, tem, felizmente, uma capacidade de 
endividamento elevada. O crédito bancário representa, neste momento, um montante de 
quatro milhões novecentos e oitenta mil euros, o que quer dizer que estamos em 
condições de suportar aquilo que o QREN não cobre para, depois, naturalmente, quando 
recebermos as verbas do QREN, amortizarmos o empréstimo ou decidirmos, a Câmara e a 
Assembleia, se potenciará mais investimento com o dinheiro que sobra. 

Será necessário, eventualmente, recorrer a empréstimos bancários, mas não 
seremos só nós, pois todas as Câmaras se encontram em posição idêntica. Por exemplo, a 
Câmara de Viseu tem quarenta milhões de euros a crédito, tendo, por isso, uma grande 
capacidade de endividamento. Nós temos cinco milhões de euros de capacidade o que me 
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parece aceitável, se partirmos do princípio que teremos três milhões e meio na primeira 
fase do QREN.  

Quanto ao IC12, quero-vos dizer que ninguém está mais preocupado do que nós 
com esta infra-estrutura. Deixem-me esclarecer-vos a questão de não haver portagens 
para locais. No mesmo dia em que foi aberto o concurso do IC12, foram abertos mais 
uma série de concursos no mesmo Despacho do Ministro. Nesse Despacho havia 
concursos de estradas abertas sem portagem, com portagens para todos os utilizadores e 
com portagens para todos os utilizadores, excepto os residentes. Mas o IC12 não é uma 
dessas estradas, em que serão implementadas portagens excepto para residentes. 

Não ponho em causa, sinceramente, a veracidade das afirmações do Senhor 
Vereador Adelino Amaral ou do Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. 
Muito pelo contrário, pois são pessoas que estimo e acredito que, se eles disseram que o 
Ministro lhes transmitiu que não iriam haver portagens, se trata da verdade dos factos. 

Obviamente que o Senhor Ministro mentiu e nós temos de reagir, defendendo os 
interesses do nosso Concelho, mesmo que haja só portagens para não residentes. Haver 
portagens para todos será um caos, mas o concurso foi aberto assim. As empresas que 
concorrerem para construir o IC12 vão concorrer a contar que vão ter durante vários anos 
a receita da portagem e vão reduzir esse valor no preço. 

Naturalmente que o Executivo está preocupado com isso e teremos de reunir em 
conjunto e, aí nessas questões, não deve haver cor política, pois é o interesse de todos que 
está em causa. Teremos de reagir e de levar as medidas até onde for preciso; não ponho 
de lado qualquer tipo de medida para lutarmos por aquilo que nos interessa. 

Quanto à questão do Portal, é verdade o que o Senhor Membro da Assembleia 
Armando Carvalho aqui disse. O Portal está muito desactualizado e ninguém escamoteia 
isso, mas é preciso dizer, também, que o site da Câmara é um bom site e está bem 
classificado. O Portal arrancou, e bem, no âmbito do Viseu Digital que é um bom 
projecto. É um projecto que já está em prática numa série de Câmaras e os técnicos estão, 
agora, a actualizar conteúdos e a introduzir formulários. Neste momento, o Portal 
permite-nos o acesso a plantas de localização, o que não era possível no anterior, e tem 
hipótese de conseguir a referenciação, através de coordenadas de GPS, indicando a forma 
como é que se pode chegar a determinado local. Aquilo que nós fizemos, foi a partir da 
informação que estava no site, que era boa, fazê-la emigrar.   

Sobre a questão das fotografias, não queria falar muito sobre isso. Vou-lhe, 
apenas, falar da percepção do site, uma vez que não posso estar agora a confirmar se há 
algum problema em carregar as fotografias. Foram colocadas as fotografias da Senhora 
Presidente e dos Senhores Vereadores da Coligação e quero dizer que os três Senhores 
Vereadores da Oposição nunca entregaram as suas fotografias na Câmara, se calhar, 
porque nós, também, nunca lhas pedimos. Mas a verdade é que nunca as entregaram, e 
por isso aparece a indicação de foto não disponível, mais concretamente uma cruz. 

A percepção que tenho é que quando vi o Portal, no dia em que foi para o ar, 
tinha lá as quatro fotografias. 

Quanto aos regulamentos, o Senhor Vereador Manuel Marques falará sobre essa 
questão mais tarde. 

Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Dava, agora, a palavra ao 

Senhor Vereador Manuel Marques que irá prestar os esclarecimentos necessários. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Membros da Assembleia, 
E demais Público. 
Vou responder à primeira questão aqui levantada pelo Senhor Membro da 

Assembleia Cândido Marques. A sua pergunta é pertinente e do melhor que já vi, porque 
se os mesmos artistas, e permitam-me meter aqui entre comas, que andaram a apregoar 
com comunicados, nos jornais e nos demais órgãos de informação, tivessem a humildade 
e a coragem de ter, também, publicitado, da mesma forma, pelos mesmos meios, a 
investigação da Polícia Judiciária e o Despacho do Ministério Público, a sua questão não 
seria colocada. O Ministério Público mandou arquivar tudo isto contra as pessoas da 
Senhora Presidente da Câmara, do Vereador Manuel Marques e do Vereador Osvaldo 
Seixas. Foi isto que aconteceu, Senhor Membro da Assembleia. 

Mas ela tem a sua pertinência pelo facto da bancada do Partido Socialista, 
nomeadamente o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, ter questionado 
numa Assembleia a forma como a Câmara resolveu a questão.  

Mas mais grave é, quando o Partido Socialista, nomeadamente os Senhores 
Vereadores dizem que o Executivo deveria ter accionado uma acção judicial para a 
cobrança da dívida, durante cinco ou seis anos e não o fizeram. Foi este Executivo, 
liderado pela Senhora Dr.ª Isaura Pedro, que teve a coragem de resolver o problema da 
Grosnelas. 

E os Tribunais, depois de uma apurada investigação da Polícia Judiciária de 
Coimbra, veio concluir que a Câmara de Nelas e os seus Vereadores são pessoas de 
respeito, cumprem a legalidade e não cometeram nenhuma irregularidade. 

Essa é que é a verdade dos factos, só que, infelizmente, os denunciantes não 
tiveram a coragem, como disse, de demonstrar, publicamente, aquilo que os Tribunais 
decidiram e que nos foi comunicado no dia 28 de Abril de 2008.  

É lamentável a forma encapotada e vergonhosa que algumas pessoas fazem 
política; é com atoardas, calúnias e aldrabices que se faz política neste Concelho. 

Quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques que este 
processo está arquivado e quer os Tribunais quer a Polícia Judiciária deram razão ao 
Executivo Municipal. 

Quanto à Quinta da Cerca, e para responder ao Senhor Membro da Assembleia 
Paulo Santos, não apareceu aqui nenhum regulamento, porque o Senhor Professor 
Queirós pediu que o protocolo elaborado pelo anterior Executivo fosse remodelado. Está 
a ser estudado para ser presente numa futura reunião de Câmara e depois, se for aprovado, 
vir à Assembleia Municipal para, também, deliberar sobre essa matéria. 

Quanto ao assunto da Siveneer, quero deixar claro a preocupação da Senhora 
Presidente da Câmara e do restante Executivo. Mas nós não mandamos nos industriais e 
não podemos ajudar de forma financeira a resolver os problemas de nenhum industrial. 
Quero esclarecer o Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos, dizendo-lhe que a 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 20

Câmara Municipal, desde o primeiro dia que tomou posse, tem um plano B para o 
Concelho ao nível da sua industrialização. O plano B foi comprar terrenos para os 
industriais. Até este momento já adquiriu cerca de quarenta mil contos de terrenos, onde 
se instalou a Faurécia e a Nelcivil está a construir os seus pavilhões. Tive conhecimento, 
também, que a Process Assembly já adjudicou, ou vai adjudicar, as suas próprias 
instalações. A Movecho e a Topack continuam a ampliar as suas instalações. A Câmara 
Municipal está muito atenta à industrialização deste Concelho, porque temos consciência 
de que a industrialização será a mola real para o desenvolvimento da nossa terra.  

Relativamente ao assunto do Sport Lisboa e Nelas, só vou responder por uma 
questão pessoal e de defesa da honra. Quando fui Presidente do clube tive o cuidado de 
incluir como credor o Senhor Luís Augusto Pinto Ribeiro. Não é verdade quando o 
Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos diz que os outros Directores se esqueceram 
do Senhor Luís Ribeiro. Na minha Direcção foi considerado o Luís Augusto Pinto Ribeiro 
como credor do Sport Lisboa e Nelas. Ele está ali e se o Senhor Presidente da Assembleia 
o autorizar, poderá confirmar isso mesmo. Numa próxima Assembleia, trarei o Relatório 
de Contas da minha gestão onde isso se faz constar.  

Quanto à questão dos Regulamentos levantada pelo Senhor Membro da 
Assembleia Armando Carvalho, gostaria de lhe dizer que devemos ser sérios. A política, 
também, tem que ser séria, por isso devo-lhe dizer que os Regulamentos da Câmara 
Municipal, que são, também, do Executivo Socialista com vinte anos de poder, datam de 
1969. Foram introduzidas diversas alterações legislativas, houve leis extravagantes sobre 
as águas e o saneamento e sobre os cemitérios, mas são de 1969. Esta Câmara está a 
trabalhar em vários Regulamentos e por isso era oportuno ter dito que o seu Executivo 
Socialista nada fez em matéria de normas e regulamentos na Câmara Municipal. 

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador pelas suas palavras. Embora o tempo 

respeitante a este ponto, que é de sessenta minutos, se esteja quase a esgotar, vou 
considerar a solicitação que dois Membros da Assembleia me fizeram. Vou conceder dois 
minutos a cada um deles para poderem intervir. Senhor Membro da Assembleia Armando 
Carvalho, faça o favor de ser breve e conciso.  

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Senhor Vereador Manuel Marques, quero-lhe dizer que sou uma pessoa séria e 

por isso disse que os regulamentos não estavam publicados.  
No tempo do Governo do Partido Socialista V.ª Ex.ª era Governo e oposição, 

deveria ter cumprido a sua função. Sou oposição, tenho o direito de questionar o 
Governo; estou a cumprir a minha obrigação.  

O Senhor não é mais sério do que eu, peço desculpa, mas não entre por aí. 
Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Senhor 

Membro da Assembleia Paulo Santos, faça favor de ser breve e conciso.      
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos:  
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- Muito obrigado Senhor Presidente. Antes de mais, tenho um reparo a fazer e 
que se deve à minha intervenção anterior. Se ficou a ideia de que chamem aos Senhores 
do Partido Socialista mentirosos, retiro, obviamente, o que disse. A minha intenção era 
dizer que o Ministro mentiu e reforço, uma pessoa mentirosa não merece confiança, nem 
sequer devia estar no Governo, pois deveria ser demitido. Aqui fica o reparo que fora 
suscitado pelas intervenções dos Senhores Vereadores.  

Penso que o Senhor Vereador Osvaldo Seixas deve reconhecer, humildemente, 
que o site está tal e qual como quando entrou na Câmara, o que é muito pouco para quem 
está lá há três anos. Há tempos, por curiosidade, estava a navegar na Internet e entrei no 
site da Câmara de Nelas. Comparei com outros sites que estavam ao lado, inclusive com o 
da Câmara de Mangualde, e verifiquei que o site do vizinho Concelho tem acesso a 
reuniões de Câmara, às Assembleias Municipais e a todos os regulamentos da Câmara. 
Acho que foi bonito, humildemente, reconhecer que está como está, mas três anos depois 
já merecíamos ter algo mais.  

Esperemos que, a partir de agora, haja maior empenho da parte do Executivo, 
nomeadamente do Senhor Vereador Osvaldo Seixas que está dentro desta área, e 
passemos a ter um site com melhor qualidade. 

Sobre a Grosnelas, coloco uma questão, tão importante como as preocupações 
que o Senhor Vereador Manuel Marques manifestou. Independentemente de processos 
judiciais ou formais, é bom sabermos de forma concreta e directa se foi recebida a dívida. 
A Câmara recebeu o dinheiro, ou não? Como fui um defensor da solução que o Executivo 
encontrou, gostava de saber se o dinheiro está nos cofres da Câmara.  

Na altura disse preferir uma má solução, mas receber algum dinheiro de algo que 
o Partido Socialista nunca resolveu. Encaixámos o dinheiro?  

O Senhor Vereador Manuel Marques descansou-me quanto aos industriais; fico 
satisfeito em saber que há um plano B. Sobre os terrenos, queria dizer que uma Câmara 
não se deve substituir ao mercado, nem fazer concorrência às imobiliárias. Deve comprar 
terrenos quando precisa deles, para não criar especulação.  

Se há necessidades concretas para alojar industriais, devem-se criar infra-
estruturas no nosso Parque Industrial para que esse esforço financeiro valha a pena. 

Agora, ainda sobre o Sport Lisboa e Nelas, não precisa de me dizer isso sobre a 
sua Assembleia porque eu estava presente e votei  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Tem de terminar, se faz favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Senhor Presidente, por favor termino já. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Respeite os outros elementos da Assembleia, tem que terminar já. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- E votei na Assembleia do Sport Lisboa e Nelas que a dívida do Senhor Luís 

Augusto Ribeiro ficasse, eu estava presente nesse dia, portanto, não disse que o Senhor 
não aceitou, já agora a questão que lhe quero colocar de forma muito frontal, é sobre o 
Sport Lisboa e Nelas. Vão ser reduzidos os subsídios que estão, actualmente, atribuídos à 
Colectividade desportiva ou não? 
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Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Irá responder o Senhor 

Vereador Manuel Marques. Agradeço que seja breve. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Obrigado Senhor Presidente.  
Gostaria de dizer ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho que 

nunca pus em causa a sua seriedade. Apenas me limitei a usar o termo que o Senhor, de 
igual forma, utilizou. Deve notar que falei em política e não sobre questões pessoais. 
Estamos, por isso, esclarecidos e o Senhor Membro da Assembleia compreenderá. 

Quanto ao assunto da Grosnelas, quero dizer ao Senhor Membro da Assembleia 
Paulo Santos que foram pagos vinte e um mil contos, se a memória aqui não me atraiçoa, 
à Câmara Municipal. Foi respeitado o acordo que veio à Assembleia Municipal. Acho que 
é melhor um bom acordo do que mantermos dívidas quase incobráveis.  

Quanto aos terrenos da Zona Industrial, é bom que se diga que a Câmara não é 
nenhuma imobiliária, nem faz especulação. A Câmara tem de ter uma bolsa de terrenos 
para quando aparecer um industrial, de imediato lhos poder ceder; essa é que é a 
preocupação da Câmara. Se nós não tivéssemos terrenos em bolsa, a Faurécia iria, 
certamente, para Vouzela, ou para outro local qualquer e não se instalaria na nossa Zona 
Industrial, assim como a Process Assembly e como a Nelcivil que está a construir os seus 
pavilhões.  

Quanto ao assunto do Sport Lisboa e Nelas e se quer a minha opinião pessoal, 
não votarei favoravelmente à manutenção do mesmo subsídio ao Sport Lisboa e Nelas. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Fechado que está este ponto.  
O Senhor Vereador Adelino Amaral (sem estar no uso da palavra): 
Senhor presidente pretendo usar da palavra para defesa da honra e prestar alguns 

esclarecimentos. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Como deve compreender, Senhor Vereador, a defesa da honra, ou o uso da 

palavra da parte da Vereação depende da permissão da Senhora Presidente, mais, não me 
apercebi que alguém o tenha ofendido. O Senhor Vereador quer falar sobre o quê: sobre o 
que se passou na última reunião de Câmara, sobre os subsídios, aos clubes e às 
associações. Só pode faze-lo com o consentimento da Senhora Presidente.  

É assim que está regulamentado, se me permite, o Senhor só pode usar da 
palavra na defesa da honra, se for questionado para, não pode votar, nem pode tomar 
qualquer posição, deve estar apenas como ouvinte. 

É isso que está nos regulamentos, não é uma coisa nova, nem sou eu que a estou 
a criar. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral (sem estar no uso da palavra): 
- E o que é que o Senhor entende quando um Membro da Assembleia acusa os 

Vereadores? 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhora Presidente, o Senhor Vereador pode usar da palavra? 
A Senhora Presidente de Câmara: 
Permito. 
  
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra o Senhor Vereador Adelino Amaral. Permito-lhe cinco 

minutos para uso da sua palavra. Faz favor. 
O Senhor Vereador Adelino Amaral: 
- Muito obrigado Senhor Presidente.  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 

           Senhores Membros da Assembleia, 
Estimados Concidadãos. 
Agradeço ao Senhor Presidente ter-me dado a oportunidade de falar mas quero-

lhe dizer que a minha intervenção não carece de autorização da Senhora Presidente da 
Câmara. Vou defender, não a honra, mas tentar repor a verdade em relação a uma questão 
que um Membro da Assembleia colocou sobre a posição dos Vereadores do Partido 
Socialista.  

É sobre a questão que foi colocada pelo Senhor Membro da Assembleia Paulo 
Santos e por outros três Membros desta Assembleia que invocaram o nome dos 
Vereadores do Partido Socialista. Sobre a questão do IC12 e relativamente às portagens, 
quero dizer que a nossa posição foi pública e foi tomada em reunião de Câmara.  

Nós aprovámos uma moção onde rejeitávamos a introdução de portagens no 
IC12 e foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. 

Transmiti, publicamente, que o Senhor Ministro tinha garantido não haver 
portagens no IC12. Nada me impede, em circunstância alguma, de me opor a que essas 
portagens sejam uma realidade. A nossa posição é lutar para que as portagens não sejam 
introduzidas e estamos disponíveis para travar esse combate em conjunto com todas as 
pessoas que assim entendam. Fizemos isso em reunião de Câmara e fá-lo-emos, de igual 
modo, publicamente. 

Sobre a questão do Sport Lisboa e Nelas não é verdade que os Vereadores do 
Partido Socialista tenham impedido que o assunto fosse discutido e aprovado na última 
reunião de Câmara. O que aconteceu foi que o Executivo Camarário e a Senhora 
Presidente de Câmara agendaram a atribuição de subsídios a quatro associações 
desportivas e só no decorrer da reunião de Câmara apresentaram as propostas concretas 
de atribuição de subsídios. Como é evidente, matérias desta natureza carecem de alguma 
apreciação, de alguma discussão e de alguma análise.  

Nessa proposta não estava incluída uma das associações mais representativas do 
Concelho que é o ABC e nós entendemos que o ABC deve ter, no mínimo, um tratamento 
igual às outras associações desportivas. Para incluir o ABC no pacote de subsídios a 
atribuir para esta época, e porque não se sabia ainda, e julgo que hoje não se sabe em que 
campeonato é que o Sport Lisboa e Nelas se irá enquadrar, nós sugerimos, e porque 
também foram dados apresentados só na altura os valores, que o assunto não fosse votado 
naquela reunião de Câmara. Foi discutido e apreciado e a votação ficou para a próxima 
reunião; essa nossa proposta foi aceite por unanimidade da Câmara.  
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Os Vereadores do Partido Socialista manifestaram logo na hora a sua 
concordância e a sua simpatia pela proposta em que se previa a redução dos valores dos 
subsídios para o futebol profissional, porque essa sempre foi a nossa opinião. Nós sempre 
defendemos que a Câmara deve subsidiar com mais alguma força, e em primeiro lugar, as 
associações que promovem a prática do desporto e a formação das camadas jovens e não 
o futebol profissional. 

Entendemos ser legítimo, neste momento, que o futebol profissional deve ser 
menos subsidiado em comparação com as camadas jovens. Foi essa a razão e a Câmara 
aceitou isso por unanimidade. Acusar os Vereadores do Partido Socialista não me parece 
correcto. 

Por último, e já que o Senhor Vereador Manuel Marques também o referiu, 
quero dizer que a nossa posição relativamente à Grosnelas foi conhecida. Os Vereadores 
do Partido Socialista e o Partido Socialista tomaram posições sobre isso e dispenso-me de 
as repetir. Não sei a que despacho é que o Senhor Vereador se estava a referir, mas fui 
ouvido como testemunha num processo que decorre no Ministério Público. Julgo que foi 
numa data posterior aquela que o Senhor Vereador anunciou, mas admito estar enganado. 
Senhor Vereador, mais tarde posso dizer-lhe qual foi a data concreta em que fui ouvido 
no Ministério Público como testemunha. Mas o que lhe quero dizer sobre o processo da 
Grosnelas é que as críticas que o Partido Socialista na altura fez ao Executivo não foram 
críticas do ponto de vista jurídico-legal; foram críticas do ponto de vista de orientação 
política e de gestão. Nós considerámos que o processo da Grosnelas era um erro de gestão 
e era uma prova da gestão ruinosa deste Executivo. Explicámos na altura o porquê e 
estamos disponíveis para continuar a explicar, mas enquanto não tiver a certeza do 
arquivamento do processo de que o Senhor Vereador se referiu, não vou fazer 
comentários sobre isso. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Adelino Amaral, devo lembrar-lhe que a 

tarefa de defesa nesta Assembleia está a cargo dos Senhores eleitos pelo seu partido, aqui 
o Senhor não pode intervir. Dou a palavra ao Senhor Vereador Manuel Marques. 
Agradecia que fosse rápido porque já esgotamos o tempo. 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Ó Senhor Vereador Adelino Amaral, o Senhor põe em causa que o processo foi 

arquivado? Tenho uma cópia em meu poder aqui. Mais, vou requerer, Segunda-Feira, o 
despacho de arquivamento, porque quem o recebeu meteu-se em copas e calou-se. Li o 
que o Senhor disse nas suas declarações, li e sei o que o Senhor disse; mas teve azar 
Senhor Vereador. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
-Dando continuidade aos trabalhos, passamos ao ponto seguinte que é o Período 

da Ordem do Dia. Ponto 2.1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a 
actividade municipal, nos termos da alínea e), do nº.1, do artº. 53º., da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Algum dos Senhores deseja usar da palavra neste ponto? Senhor António Luís 
Santos, Senhor Presidente da Junta de Nelas, faça favor. 
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O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Colegas de Bancada, 
Presidentes de Junta, 
Exmo. Público. 
É difícil, Eu usar da palavra aqui, depois de tão ilustres oradores, terei que ter 

alguma contenção, naturalmente.  
Começo por saudar os dois novos Membros desta Assembleia, nomeadamente o 

Jorge Esteves porque, embora o meu calo seja curto, mas a primeira vez que se vem ao 
oratório exige ter alguma coragem. Saúdo, também, a primeira intervenção de um 
Vereador não Executivo. 

Iniciaria a minha intervenção dando continuidade às anteriores. E vou falar, 
exactamente, sobre a questão dos subsídios, onde me sinto envergonhado, e se calhar, 
também, a maior parte dos meus colegas Presidentes de Junta. Ouve-se falar de grandes 
subsídios que se dão a qualquer associação desportiva ou cultural da Freguesia, quando a 
Junta de Freguesia com mais eleitores do Concelho, que é a de Nelas, dispõe de um pouco 
mais de sessenta mil euros por ano. 

Mas como nem tudo é mau, também me apraz registar, e uma vez que vamos 
falar a seguir da actividade municipal, a assinatura de protocolos com ranchos folclóricos, 
com bandas filarmónicas e com grupos corais. 

Apraz-me registar, igualmente, o protocolo que foi assinado com as Corporações 
de Bombeiros na tentativa de minimizar as dificuldades do Verão que aí vem.  

Como Presidente de Junta, sei das dificuldades que, tradicionalmente, existem 
para as Juntas de Freguesia poderem fazer alguma obra que se veja. Por isso o meu 
espanto quando, outro dia, indo em direcção a Viseu, vi na Freguesia de Vilar Seco a 
construção de estradas no meio de pinhais. 

Gostaria de pedir a este Executivo uma explicação sobre essas mesmas estradas, 
porque nós temos tantas dificuldades em expropriações para construir ou reconstruir, 
como é que se vai alcatroar um caminho onde não se cruzam dois automóveis? Manifesto 
essa estranheza e agradecia um esclarecimento posterior. 

Outra questão que me parece que vai ser fundamental, e também interrogo o 
Executivo por isso, é o acesso ao QREN. Perguntava, directamente, se o Executivo tem 
em marcha alguns projectos com pés para andar e se, efectivamente, tem capacidade para 
recorrer a crédito bancário que lhe permita aceder a futuras candidaturas. É bom que se 
comece a ter esses projectos todos agendados e, posteriormente, esta Assembleia 
Municipal estará aqui para dar o seu aval a eventuais contratos bancários. 

E é tudo. Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente de Junta, António Luís Santos. Dava a 

palavra, muito breve, ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Agradecia que 
fosse sucinto. 
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O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Senhor Presidente, irei ser muito rápido. Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Nelas, os meus cumprimentos. Muito obrigado pela oportunidade que me dá. 
Quero anunciar ao Concelho de Nelas e à Assembleia Municipal que os 

interesses particulares, como se costuma fazer em termos jurídicos, quando alguém vai 
para algum cargo denunciam os seus interesses e apresenta-os ao Tribunal Constitucional.  

O pai da minha mulher, que é de Vilar Seco, tem uns terrenos que confinam com 
a estrada que o Senhor Presidente da Junta de Nelas acabou de referir. Tanto quanto sei, 
foi candidatada ao antigo FEDER pelo Senhor Dr. José Correia, anterior Presidente da 
Câmara, e a verba foi executada, com o asfaltamento. Estou a falar do famigerado 
Caminho da Teixuga.  

Para mim, e agradeço, desde já, a oportunidade ao Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Vilar Seco, pois fez um excelente trabalho, beneficiando todos os 
proprietários que estavam naquela zona e à Câmara que cumpriu o seu desígnio que era 
aplicar o dinheiro disponibilizado. 

Está denunciado e apresentado o meu conflito de interesses, particular do meu 
sogro, neste caso, porque é ele ainda o dono dos terrenos. Sei que o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Vilar Seco ainda fez mais, pois conseguiu estender o alcatrão um 
pouco mais e atravessar a estrada para o outro lado, beneficiando mais pessoas. 
Naturalmente que está de parabéns. Antes que haja equívocos sobre a questão, aqui fica 
rematada. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Passo a palavra 

ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Não venho falar aqui de interesses, mas ainda bem que o Senhor Membro da 

Assembleia Paulo Santos os levantou. A minha intervenção prende-se com aspectos 
técnicos da obra. As candidaturas feitas pelo anterior Executivo para caminhos florestais, 
penso que foi debatido há quatro Assembleias atrás, salvo o erro. Se os Senhores bem se 
lembram, e quero contestar a acção que foi feita a nível técnico, porque é uma autêntica 
auto-estrada num caminho fazendeiro, sendo uma auto-estrada pode criar problemas ao 
nível da segurança rodoviária, porque, nesses caminhos as pessoas deslocam-se à noite, a 
pé, com pequenos tractores muitas vezes sem sinal de marcha, não havendo sinalização 
podem, daí resultar graves acidentes. 

Penso que quem pensou no projecto não teve essa preocupação. Peço a este 
Executivo, se o puder reparar, que o faça para bem da segurança. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Passava, agora, ao Senhor 

Presidente da Junta de Vilar Seco. Faça o favor. 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco:  
 - Muito boa noite, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
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Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas, 
Estimado Público.  
Após ter sido discutido o alcatroamento de caminhos na minha Freguesia, não 

podia deixar de dar os necessários esclarecimentos. Aproveito para perguntar a todos os 
Senhores Presidentes de Junta se têm conhecimento se o Quarto Quadro Comunitário 
contemplará subsídios para o arranjo de caminhos. 

Por acaso já falei com a Câmara Municipal sobre isso. Quando as Portarias 
saírem e se em Vilar Seco houver algum caminho que tenha as características necessárias 
para que seja contemplado pelo Quarto Quadro Comunitário, garanto-vos que será 
candidatado. As candidaturas podem ser feitas pelas Autarquias; não sei se são só pelas 
Câmara Municipais ou se, também, pelas Juntas de Freguesia. 

É preciso, às vezes, ter caminhos preparados para se poderem candidatar, para 
além da necessidade de haver projectos feitos. Vilar Seco tem muitos projectos feitos há 
longos anos à espera que um dia haja uma oportunidade e foi isso que aconteceu. 

O caminho que foi candidatado teria de obedecer a determinadas características. 
O mínimo seria entre quatro a seis metros, tinha que servir mais de 65% de terrenos 
cultivados e tinha que ligar duas povoações. 

Vilar Seco era a única Freguesia que dispunha de um caminho com estas 
características e foi isso que se aproveitou. Se o próximo Quadro Comunitário se 
apresentar com as mesmas exigências, posso-vos dizer que já não temos mais nenhum 
com as mesmas características. Mas se as características mudarem pode ser que tenhamos 
sorte. Por isso, meus amigos e companheiros Presidentes de Junta, que é a nós que nos 
interessa isto, estejam atentos para usufruirmos de tal benefício.  

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Vilar Seco. Dou, 

mais uma vez, a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Nelas. Agradecia que fosse 
breve.  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas: 
- Não vim aqui, de forma nenhuma, escamado, nem consigo, Senhor Presidente 

da Junta da Freguesia de Vilar Seco, nem com a população de Vilar Seco. Apenas vim 
manifestar a minha estranheza. Parece-me que já sei qual é a resposta, pois advêm de um 
Quadro Comunitário anterior e teve que ser feito; estamos todos de acordo.  

A minha estranheza é que, e o Senhor Presidente de Junta de Vilar Seco tem que 
a entender, dada a dificuldade habitual em fazer o que quer que seja, de repente aparecer 
uma estrada estreita com alcatrão, é merecedor de se colocar a pergunta. Que fique, aqui, 
bem explícito que não tenho nada, em absoluto, nem contra o Presidente da Junta de Vilar 
Seco nem contra a população de Vilar Seco. 

Lamento é que em Nelas não tenha havido, em devido tempo, quem apresentasse 
esses projectos. 
              Obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Nelas. Vou dar a 

palavra ao Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Vilar Seco. Agradecia que fosse 
muito breve.  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco: 
- Pretendo apenas esclarecer, que se a memória não me falha, a comparticipação 

da União Europeia para aquele caminho foi de, aproximadamente, noventa e oito mil 
euros. 

Gostaria de dizer que o concurso foi adjudicado, volvidos quase três anos, por 
cerca de cento e oito mil euros. 

Acho que a Câmara Municipal está de parabéns porque recebeu o dinheiro e 
aplicou-o na execução da obra. 

Esperemos que nos candidatemos a tudo que seja possível e que sejamos 
contemplados. É tudo uma questão de andarmos atentos. Caros colegas, façam o mesmo e 
não se vão arrepender. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Vilar Seco. Dando 

continuidade aos trabalhos, dava, agora, a palavra à Senhora Presidente de Câmara, para 
nos apresentar a actividade municipal e transmitir alguns esclarecimentos. Senhora Dr.ª 
Isaura Pedro, faça o favor.  
 

(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 
 
Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Deputados Municipais 
De acordo com a alínea e), do nº. 1, do Artº. 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 18 de Abril último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Iniciaram-se e concluíram-se as obras de requalificação do Posto Medico de 

Carvalhal Redondo; 
- Pavimentação do recinto da Associação do Cimo do Povo, em Nelas, em 

colaboração com a referida Associação; 
- Infraestruturas de electricidade e de colectores na Rua da Shell, em Nelas; 
- Pavimentação do Caminho da Teixuga ao Barrocal, em Vilar Seco;  
- Colocação e remodelação de abrigos de passageiros, em Nelas; 
- Requalificação da Av.ª Fortunato de Almeida, em Vilar Seco; 
- Vedação da Escola do 1.º Ciclo, em Vilar Seco; 
- Beneficiação da Sede da Associação de Póvoa de Santo António; 
- Alargamento de caminho, em Algerás; 
- Requalificação do jardim do Cemitério de Nelas.   
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Requalificação urbana da Praça do Município; 
- Rua de ligação da Rua da Shell à Rua António Joaquim Henriques, em Nelas; 
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- Ampliação das redes de águas e esgotos nas Caldas da Felgueira; 
- Rede de águas pluviais nas Caldas da Felgueira; 
- Redes subterrâneas de electricidade e telecomunicações nas Caldas da 

Felgueira; 
- Alargamento do caminho de ligação da Estrada da Aguieira à entrada do 

Campo de Futebol, em Canas de Senhorim;  
- Alargamento da Rua do Salgueiro, em Aguieira; 
- Beneficiação da rotunda da Vinha, em Nelas; 
- Vedação da Escola do 1.º Ciclo de Carvalhal Redondo; 
- Construção de 2 salas de aulas na Escola EB2,3, em Nelas; 
- Construção de muros no espaço exterior da Capela da Sra. do Viso, em 

Carvalhal Redondo; 
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Reposição do pavimento dos passeios de acesso a Canas de Senhorim;  
- Construção de Parque Infantil, em Vila Ruiva;  
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção da rede de águas pluviais no tardoz do cemitério de Carvalhal 
Redondo, em colaboração com a Junta de Freguesia; 
- Terraplanagem de largo na Póvoa de Luzianes;  
- Colaboração com a Junta de Freguesia de Nelas no alargamento da Rua da 
Circunvalação, no Folhadal;  
- Arranjo urbanístico nas Carvalhas, em colaboração com a Junta de Freguesia; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Recuperação da Casa dos Senas, em Senhorim;  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Rua Marques Pinto, em Nelas; 
- Rua do Futuro, em Carvalhal Redondo – Rede de esgotos domésticos e rede 

pluvial;  
- Abertura da Rua da Soma, em Santar;  
- Construção de barracão, em Algerás, resultante das expropriações da Rua das 

Eiras e construção de poço; 
 - Alargamento e beneficiação do caminho de acesso ao campo de futebol, em 

Vilar Seco, em colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Beneficiação de caminhos na freguesia de Senhorim em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Construção de novos acessos na Zona industrial 1, de Nelas (lado da Topack);  
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Negociação das expropriações para a construção da Variante da Aguieira; 
- Reparação de pavimentos nas freguesias;  
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
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- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Colocação de 4 paragens de autocarros na freguesia de Senhorim; 
- Ampliação da rede de esgotos na Urgeiriça; 
- Pavimentação dos passeios na rotunda de Casal Sancho; 
- Construção de alterações no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Senhorim; 
- Alargamento de caminho na Póvoa de Santo António; 
- Alargamento da Rua da Linha, em Canas de Senhorim; 
- Vedação do Parque Infantil de Vila Ruiva;  
- Pavimentação, em betuminoso, da Rua do Farnês, em Nelas;  
- Colocação de portões na Rua do Passal, em Canas de Senhorim;  
- Beneficiação da rotunda do Campo de Futebol, em Nelas; 
- Jardinagem da rotunda Conde de Santar;  
- Iluminação do exterior da Capela de Santa Luzia, em Casal Sancho;  
- Rede pluvial na Estrada Aguieira - Pisão; 
- Beneficiação da futura sede da Misericórdia de Canas de Senhorim;  
- Conclusão da poda das árvores no concelho;  
- Construção de Instalações Sanitárias no Parque de São Miguel, em Nelas; 
- Colaboração na beneficiação da cozinha da Associação Recreativa e Cultural 

do Cimo do Povo, em Nelas; 
- Construção de rede eléctrica e rede PT na Zona Industrial de Nelas (lado da 
Topack); 
- Rotunda de Casal Sancho – Muro da Capela de Santa Luzia – Arranjos 

urbanísticos;  
- Início da construção do acesso ao Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Nelas e limpeza de terreno;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 30 de Maio de 2008: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

414.162,57 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 611.061,93 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Fevereiro de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 150.228,17 euros. 

 
A Senhora Presidente da Câmara:  
Muito boa noite. 
Ainda bem que este assunto do caminho de Vilar Seco foi esclarecido, porque já 

estava farta de responder a isto que aqui foi explicado. Houve quem nos perguntasse se 
agora andávamos a alcatroar os caminhos das matas. Era assim que as pessoas nos 
questionavam e penso que, assim, ficámos todos esclarecidos. 

No entanto, penso que o caminho precisa de ser bem sinalizado, porque com 
aquele piso, necessitará de uma diminuição de velocidade. Como não se pode mexer 
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naquela estrutura durante sete anos, temos que ter dupla precaução. Acho que a população 
fica muito beneficiada e, ainda bem, que ficou esclarecida esta questão. 

Em relação às portagens do IC12, quero informá-los de que no dia 21 de Maio 
estive com o Dr. Paulo Campos, Secretário de Estado das Obras Públicas e questionei-o 
sobre, exactamente, o IC12. Tivemos uma reunião com os vários Presidentes de Câmara, 
em Seia, e questionei-o sobre isso, ao que ele me disse que estava, ainda, tudo em aberto. 
Fez comigo o mesmo que fez com o Partido Socialista. Aquilo que ele disse é que não 
havia, ainda, nada de definitivo, mas o concurso está publicado e espero que não seja 
penitência do Concelho de Nelas no que respeita ao troço entre Canas de Senhorim e 
Mangualde. 

Depois falou-se sobre a contratualização e o QREN. Aproveito para dizer ao 
Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Nelas, que esta Assembleia Municipal se 
realizou muito pouco tempo antes de se efectivar essa contratualização. 

Temos uma reunião marcada, exactamente, para o dia 1 de Julho, em Tondela, 
onde vai ser contratualizado o Plano Estratégico para a NUT da Região de Lafões, onde, 
como sabem, nós estamos integrados. Devo dizer que este documento estratégico terá 
uma distribuição de investimentos por 5 Eixos distintos do PO Regional e vamos 
apresentarmo-nos a todas as candidaturas. 

Formalizámos algumas candidaturas conjuntas com os Municípios que fazem 
parte da AMRL e da SAMA, em parceria, também, com a Lusitânia e devemos dizer que, 
como todos sabem, há um atraso de quase dois anos, na apresentação dos regulamentos o 
que nos revela que há, objectivamente, um centralismo exacerbado na tomada de decisão. 

O QREN deveria ser um instrumento vantajoso para os Municípios e tem sido 
gerador de indefinições e de problemas para a tomada de decisão das estratégias a 
implementar. Logo que seja ultrapassada esta fase e concluídos os projectos e os estudos 
em curso com vista à concretização de algumas obras, poderemos, finalmente, iniciar a 
sua construção. 

Queremos contrariar, assim, aqueles que, por via de alguma demagogia barata e 
recorrendo a alguma literatura subversiva e panfletária, procuram fazer crer que as obras 
de vulto no Concelho são todas do Executivo Socialista. 

Sabemos que foram feitas obras como as Piscinas, a Biblioteca e o Pavilhão 
Desportivo, mas nenhum destes grandes investimentos, como todos nós sabemos, se 
realizou somente à custa do orçamento municipal. 

Todos os investimentos de vulto, alguns deles, não nego, estruturantes, foram 
feitos com fundos comunitários ou com contratos-programa estabelecidos com os 
diferentes Governos, porque o Orçamento Municipal é demasiado curto para chegar tão 
longe. Basta fazermos a análise séria do que era a intervenção dos Municípios antes de 
haver quadros comunitários, para, facilmente, constatarmos que nenhuma Câmara do 
País, à excepção de Lisboa ou do Porto, tem capacidade para se lançar na aventura de 
grandes empreitadas. 

Nós não queremos obras faraónicas nem nos lançamos em aventuras caprichosas 
para satisfação do ego ou com intuitos meramente eleitorais; é um tempo que já passou. E 
o tempo, por muito que custe, não pára, nem volta para trás. Que ninguém tenha dúvidas 
disso. Temos feito uma gestão muito séria e controlada e procuramos resolver os 
problemas e as dificuldades que diariamente perturbam as pessoas. Aquilo que se diz que 
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é avulso, é também o resultado do investimento feito nas Freguesias em concertação com 
os Presidentes de Junta e com os seus Membros. 

Contrariamente ao que algumas vozes mal intencionadas ou pouco habilitadas 
podem fazer crer, a nossa gestão tem sido reconhecida pelos diversos organismos que nos 
fiscalizam, e está à vista de todos pela capacidade de endividamento que nos é permitida 
realizar e que muito útil nos será para acompanhar os fundos comunitários, provenientes 
do PO Regional e dos PO’s Nacionais. 

E já que estamos a falar em obras, era pertinente perguntar o seguinte: quantas 
prestações do empréstimo de 4 milhões de euros foram pagas pelo Executivo Socialista 
das obras que dizem ter realizado ao abrigo do Terceiro Quadro Comunitário? Nem uma, 
nem uma única prestação, Senhores Membros da Assembleia. 

Costuma-se dizer que as obras podem ser de quem as faz, mas são, sobretudo e 
seguramente, de quem as paga e tendo sido nossa a responsabilidade de as pagar na 
íntegra, podemos afirmar que também são nossas. Esta é a verdade. 

Embora não seja da nossa responsabilidade directa, quero também congratular-
me com a construção dos futuros IC12 e IC37; vêm fora de prazo, mas são, certamente 
úteis para o Concelho.  

Um governante do Partido Socialista diz aos seus camaradas que não vão haver 
portagens e depois acaba por haver portagens. Têm tanto respeito pelos camaradas do 
Partido como têm pelo povo português, é tudo a mesma coisa. 

Mas ainda bem que hoje este assunto foi denunciado aqui e o Senhor Membro 
da Assembleia Paulo Santos deu um contributo muito positivo quando fez a denúncia, 
porque os Dirigentes locais do PS têm que assumir isto. Acho que foi importante este 
debate sobre as portagens. 

Em termos de política cultural, acabaram, agora, as Festas do Município. 
Tivemos uma estratégia que promoveu e divulgou o Concelho, quer ao nível cultural, 
quer ao nível do património. O Roteiro foi lançado e por isso teria, depois, o gosto de o 
oferecer a todos os Senhores Membros da Assembleia. 

Penso que todos os que visitaram as nossas Festas puderam constatar que foi um 
evento muito participado e, pelo número de artesãos que se fizeram representar, creio que 
estamos todos de parabéns. 

Foi, também, levantada aqui a questão do futebol. Devo dizer que a proposta que 
apresentei, na última reunião da Câmara Municipal, para os quatro clubes de futebol são 
protocolos que pretendemos celebrar e a nossa intenção está plasmada nesses mesmos 
protocolos. Não vamos abdicar disso, que é reduzir em 25% o valor do apoio às equipas 
seniores, mantendo todo o apoio à formação. 

Penso que esta redução é um acto de gestão que, embora mantenha o apoio a 
uma política de desenvolvimento desportivo, assente na formação dos jovens, responde 
também ao corte de receitas provenientes do Orçamento do Estado. 

Devo dizer, por exemplo, que pelo facto de ter sido abolida a taxa do aluguer de 
contadores, a Câmara vai deixar de arrecadar, por ano, cerca de centro e cinquenta mil 
euros de receita. Nós temos que nos começar a preparar para este tipo de questões. 

É claro que nós reconhecemos o papel social dos clubes, mas isto também passa 
por uma boa gestão dos dinheiros públicos. Assim sendo, eticamente, todos os Munícipes 
devem saber qual o destino que é dado e o modo como são geridos os dinheiros públicos 
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atribuídos às diferentes colectividades do Concelho, onde se integram os clubes de 
futebol. 

Como referi, os tempos são outros e a crise está aí instalada. São as famílias e as 
empresas a viverem momentos de grande dificuldade e as Autarquias, também, não 
fogem à regra e por isso impõem-se medidas de contenção e esta é uma delas. Esclareci o 
Senhor Vereador Adelino Amaral a razão pela qual o subsídio do ABC não iria ser votado 
na reunião anterior. 

Não gostamos de meter tudo no mesmo saco e o ABC está num patamar 
diferente; penso que isso ficou bem explicado. Mas é lógico que, se nós estamos a cortar 
às equipas de seniores e deixámos a formação, é evidente que o ABC não vai ser 
prejudicado, nem lhe vai ser reduzida a verba.      

Como disse, foi apresentado na Semana do Município, o Roteiro que está aqui 
para, depois, os Senhores Membros da Assembleia o levarem. Penso que é um 
instrumento de grande utilidade para quem nos visita. 

Todos nós sabemos da grande riqueza do nosso património arquitectónico e 
religioso. Provavelmente em Setembro iremos lançar a segunda parte deste volume e que 
será sobre o património arqueológico um conjunto de orientações geográficas que 
poderão orientar os nossos visitantes que, como sabem, são muitos nesta altura do ano. 

Por outro lado, queria também dar uma boa notícia que soube oficiosamente. Os 
nossos Serviços da Biblioteca, das Piscinas e do Espaço Internet vão receber a 
Certificação de Qualidade. Para quem está dentro destes assuntos sabe que são processos 
muito morosos e de grande exigência técnica. Foram precedidas de várias auditorias e 
vamos, na devida altura, assinalar este feito. Isto significa que temos serviços de 
qualidade e temos, também, excelentes técnicos. É claro que esta certificação se deve, 
essencialmente, aos excelentes técnicos que a Autarquia tem. 

Por outro lado, devo dizer que nem sempre isto acontece. Fomos brindados com 
alguma literatura de qualidade muito duvidosa e olhamos com pena para alguns 
cartonistas de meia tijela que se deixam levar ou que ainda estão a viver no tempo da 
LUAR ou do PREC. Os tempos são outros; são de modernidade, de qualidade, de 
responsabilidade e de competência. 

Para terminar, queria, também, associar-me aos votos de pesar que, logo no 
início, foram apresentados em memória dos Senhores Membros desta Assembleia, 
Professor Marcelino Paiva e Senhor Adrião Polónio. 

É com profunda tristeza que sinto a perda dos dois porque os conheci e lidei 
com eles, mais de perto, desde que tomei posse em 2005. Vai ser difícil substituí-los. 

É claro que com o Professor Marcelino Paiva e com a esposa tive outro tipo de 
relação, mais próxima, até porque fez parte da minha campanha. Quero associar-me ao 
voto de pesar por estas duas figuras que, como disse, dificilmente serão substituídas. 

Por outro lado, queria deixar aqui uma palavra de reconhecimento por todo o 
trabalho feito e pela marca pessoal que a Dr.ª Lucília Paiva deixou, nomeadamente, na 
Misericórdia de Santar em que a Unidade de Cuidados Continuados é o seu ex-líbris. Era 
uma Senhora, cujo nome abria muitas portas, e que pela sua importância, penso que deve 
ficar aqui uma justa homenagem ao seu nome e à sua obra. 

E termino, desejando a todos um bom fim-de-semana e que o exemplo destas 
três pessoas que nos deixaram seja para todos nós um exemplo de vida e que os 
recordemos sempre pelo bem que eles representaram. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 34

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente, pelos esclarecimentos prestados. Vou dar 

a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Depois da explanação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade 

municipal fica no ar, e após algumas intervenções que foram aqui feitas, a questão do 
Sport Lisboa e Nelas.  

Depreendo das explicações que me foram dadas, e confirmadas pela Senhora 
Presidente da Câmara, de alguma maneira, que derivado aos problemas deste ano e da 
questão da crise que está instalada, seria aconselhável haver sacrifícios ao nível de 
atribuição de subsídios ao futebol sénior do Sport Lisboa e Nelas. 

Um dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, também aqui o disse, é 
defensor da redução dos subsídios ao Sport Lisboa e Nelas. Foi objectivo e concreto, 
nomeadamente, quando se referiu ao Sport Lisboa e Nelas e ao seu futebol sénior.  

O Senhor Vereador Manuel Marques também disse que não votaria a favor da 
manutenção dos subsídios. Há um entendimento entre a Senhora Presidente da Câmara, 
os Senhores Vereadores do Executivo, um dos Senhores Vereadores não Executivo e mais 
um Vereador da Oposição. É uma orientação política, nomeadamente, para a política de 
subsídios para o ano que vem. 

Não vou pôr em causa a orientação política; se está correcta, ou incorrecta. Acho 
que, em tempos de crise, é preciso apertar e deve-se apertar em tudo, até para dar sinais à 
população que isto não é uma festa permanente. Quando o dinheiro é escasso, e face à 
grave crise social que o País atravessa e o Governo Socialista teimou em esconder, a 
Câmara Municipal deve estar preparada com verbas para poder acudir a situações de 
solidariedade social, a associações ou a organizações. Esses subsídios estão atribuídos, 
por vezes, a festas que a todos nós nos agradam, mas que se esfumam depois dos foguetes 
atirados. Ou seja, toda essa política de festa deve ser equacionada e o ano que vem não 
vai ser fácil, meus Senhores. Continuar a esconder a crise e viver como se vivêssemos 
num Concelho rico não é o caminho mais acertado. 

Perante isto, queria dizer que o Sport Lisboa e Nelas, sem demagogia, sempre 
teve uma ligação muito forte aos Executivos Camarários. Porque o Estádio é Municipal e 
porque sem o subsídio camarário, o Sport Lisboa e Nelas nunca poderia ter chegado onde 
chegou. Todas as suas Direcções e os seus Dirigentes, sem esta dicotomia e sem os 
subsídios da Câmara Municipal, de sucessivos Executivos, não conseguiriam gerir o 
clube. O empenho dos dirigentes associativos, que assumem responsabilidades com letras 
e encargos bancários que nós conhecemos, hipotecam, por vezes, as vidas individuais e 
familiares. Até que ponto é legítimo, de um momento para o outro, mudarmos a regra do 
jogo a Dirigentes, que durante anos, assumiram obrigações? Deram-nos as alegrias das 
subidas de divisão, que foram úteis em muitas campanhas, e na hora do funeral não 
deveremos estar presentes? 

Será legítimo retirar-lhes o tapete desta forma, dizendo que não podem contar 
mais connosco? Independentemente do juízo de valor que se possa fazer, ser dinheiro 
desperdiçado ou não, porque não planear de forma sustentada e a médio prazo, que essas 
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pessoas com os seus bens e com o seu empenho pessoal, dirigiram uma associação que 
tanto orgulho tem trazido ao Concelho de Nelas? Será legítimo isto, meus senhores?  

Acho que quando estiverem a votar esta redução de subsídios ao Sport Lisboa e 
Nelas deverão ter presente que podem estar a causar problemas familiares, de pessoas que 
trabalharam em prol de um sonho e de uma dedicação pela sua terra. Sem demagogia 
política, mas de forma séria em que a população toda compreenda, entre idosos, crianças 
e o futebol profissional do Sport Lisboa e Nelas, claro que estão primeiro as nossas 
crianças e os nossos idosos. 

Mas, meus senhores, cautelas e caldos de galinha fizeram bem a toda a gente, 
pergunto onde é que isto leva o Sport Lisboa e Nelas, meus caros Senhores. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Termine, se faz favor. 
Muito obrigado. 
Gostaria de lembrar os Senhores, que o ponto em que nos encontramos, é a 

actividade municipal, obras e situação financeira, como todos os Senhores terão tido 
oportunidade de ver e analisar. 

Portanto, vir agora para uma discussão política, desculpe Senhor Membro da 
Assembleia Paulo Santos, estou no uso da palavra e, agradeço que me respeite, falar de 
subsídios que ainda não foram aprovados só porque a Senhora Presidente abordou esse 
tema e, disse o que pretende fazer, não é razão para o uso da palavra pois estamos no 
ponto 2.1 Actividade Municipal, penso que, desculpe, estamos no ponto 2.1 e se vir não 
consta lá qualquer assunto sobre os clubes ou atribuição de qualquer verba. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos (sem estar no uso da palavra): 
Pretendo usar da palavra  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Desculpe Senhor Membro da Assembleia, já usou da palavra, tome o seu lugar 

na bancada se faz favor 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos (sem estar no uso da palavra):  
Quero falar em defesa da minha honra 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Olhe, não lhe dou a palavra Senhor Membro da Assembleia, Paulo Santos 

primeiro porque não o ofendi em nada, muito menos a sua honra. 
Desculpe, Senhor Paulo Santos, retome o seu lugar, pois já lhe dei permissão 

para usar da palavra, ocupe o seu lugar se faz favor.  
Senhora Membro da Assembleia D.ª Filomena, deseja usar da palavra, tem o seu 

tempo. 
Não vai usar, muito obrigada. 
Não quero conversa peço-vos que respeitem os restantes Membros da 

Assembleia, se faz favor. Muito obrigado. Eu não admito conversa generalizada, ok? 
Senhor Vereador Borges da Silva não há conversa cale-se. 

Estão suspensos os trabalhos por cinco minutos para restabelecer a ordem.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhores Membros da Assembleia retomem os vossos lugares para reiniciarmos 

os trabalhos se faz favor. 
Reiniciamos os trabalhos e uma vez que a D.ª Filomena abdicou do uso da 

palavra, tem a palavra o Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso: 
- Meus Senhores,  
Muito boa noite. 
Possivelmente será a última vez que venho a esta Assembleia. Mas não quero ir 

embora sem dizer alguma coisa. 
À Senhora Presidente da Câmara, digo-lhe que, também, não gostei do arremedo 

do António, que é o jornal do meu Partido. A Senhora demonstrou que tem gosto, as 
rotundas estão a ficar bonitas e, por isso, dou-lhe os meus parabéns. 

As nossas divergências são totalmente diferentes. São divergências políticas, 
divergências de organização e divergências de governamentalização. Mas parece-me que 
foi uma piada de mau gosto do jornal do meu Partido. 

Queria, agora, dirigir-me ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 
Senhor Presidente, fui durante três anos, quando tinha trinta e três, Presidente da 

Assembleia-geral da Federação dos Sindicatos dos Metalúrgicos de Portugal. 
Durante esse tempo, tive o cuidado de, na Presidência da Assembleia, ter a 

rigidez e a flexibilidade necessárias para que todos os assuntos fossem discutidos, 
debatidos e depois votados. 

Senhor Presidente, tenho por V.ª Ex.ª consideração e sei que foi um homem que 
se fez a si próprio, no entanto não se deixe cair na inflexibilidade e estude bem os 
problemas de que a Assembleia Municipal lhe põe.  

Se as questões merecerem mais algum debate, e porque o esclarecimento é 
importante, porquê estar a cronometrar o tempo? Se os problemas são da lana-caprina, 
que se pode resolver de duas penadas, então aí sim, o Senhor faz muito bem em controlar 
o tempo. 

Hoje deve ser a última vez que venho a esta Assembleia. Mas, mesmo a última 
vez, continuo a pensar. Senhor Presidente, tome de conselho aquilo que o Senhor 
Membro da Assembleia António Borges sugeriu e que é o seguinte: pergunte às pessoas 
que querem intervir e quando as pessoas intervêm, conceda-lhes um tempo de discussão. 
A seguir têm um tempo para contrapor e termine de seguida, porque se não há pessoas 
que vêm aqui, a este palratório, quase uma dúzia de vezes. 

Era só isto que lhe queria deixar, possivelmente, na última Assembleia a que 
assisto. 

Boa noite. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso. Ficam 

registadas as suas observações, com muito agrado. De seguida, dou a palavra ao Senhor 
Membro da Assembleia Rui Costa. Agradecia que fosse muito breve, devido ao adiantado 
da hora e ao tema em si. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, faça favor: 
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- Visto que estamos a fechar este ponto, não queria deixar passar em claro a 
dúvida que se instalou nesta Assembleia sobre a redução de verbas aos clubes. 

Penso que o que está em cima da mesa é a redução do futebol sénior profissional 
que abrange quatro clubes do concelho: Sport Lisboa e Nelas, Canas de Senhorim, Santar 
e Vale de Madeiros. 

Todos estes clubes estão contemplados com uma redução de 25% das verbas. 
Não está aqui em causa só o Sport Lisboa e Nelas, nem se deve gracejar e dizer que este 
clube andou a levar a imagem do Coração do Dão por todos os distritos do País.  

Ninguém está contra o futebol e acho que um corte, como alguns Municípios 
fizeram, é aceitável. Houve outros, como o caso de Seia que, na altura, acabou com o 
futebol. 

Este Executivo está ao lado dos anseios da população porque se nós 
perguntarmos o que é que a população quer, esta declara-se a favor dos clubes não serem, 
exclusivamente, órgãos da Câmara Municipal. 

Atempadamente, que é no fim de uma época e no início de outra, deve-se definir 
as verbas a atribuir, para evitar exageros. Foi isto que foi feito e muito bem. Teremos que 
repensar a política desportiva do Concelho e as camadas jovens serem acarinhadas, para 
que os profissionais que cheguem depois aos seniores sejam as pessoas da terra. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Dou a palavra à Senhora Membro da Assembleia, Filomena Costa, faz favor. 

Agradecia que fosse, também, muito breve. 
A Membro da Assembleia Filomena Costa: 
- O Senhor Presidente demonstrou dualidade de critérios porque mandou calar o 

Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos porque estava a falar do Sport Lisboa e 
Nelas e fugia do âmbito da Ordem de Trabalhos. A seguir consentiu que o Senhor 
Membro da Assembleia Rui Costa falasse, exactamente, do mesmo assunto, quando 
estávamos no tema da actividade municipal.  

Então o Regimento aplica-se a todos os Membros da Assembleia ou só a alguns? 
Era isto que lhe queria chamar a atenção. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vou dar por encerrado este ponto, mas antes só queria dizer-lhe à D.ª Filomena 

que o Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos quando usou da palavra esteve a falar 
sobre o Sport Lisboa e Nelas e, permiti-lhe a utilização do tempo. Quando as Senhoras e 
os Senhores se inscrevem não me dizem o assunto que vão tratar. Verifique se foi ou não 
isto que verdadeiramente, aconteceu. 

Dou por encerrado este ponto e passamos, assim, ao ponto 2.2 e último ponto da 
ordem de trabalhos – Aprovar, nos termos do artigo 36.º, do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 
de Junho, a lista de Juízes Sociais. 

Foi enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia e, como tiveram 
oportunidade de ler, tem noventa pessoas, sendo quarenta e cinco efectivos e quarenta e 
cinco suplentes. 

Esta lista foi solicitada a todas as entidades do Concelho, públicas e privadas, 
ligadas, de qualquer forma, à assistência, formação e educação. 
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Alguém pretende usar da palavra sobre este ponto? Faça o favor Senhor Membro 
da Assembleia João Neves. 

O Senhor Membro da Assembleia João Neves: 
- Muito boa noite. 
Só queria pedir escusa da votação porque o meu nome aparece nesta lista dos 

Juízes Sociais. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Antes de passar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, quero 

esclarecer que aparecem os nomes de muitos elementos desta Assembleia.  
Esta votação e esta lista não têm interesses de qualquer ordem pessoal ou 

financeira. Apenas tem os pressupostos que para se pertencer aos Juízes Sociais, têm que 
ter mais de 25 e menos de 65 anos de idade; saber ler e escrever; estar no pleno gozo dos 
direitos civis e políticos e não estar pronunciado, nem ter sofrido condenação por crime 
doloso. 

De referir que não podem ser nomeados Juízes Sociais, o Presidente da 
República; os Membros do Conselho da Revolução; os Membros da Assembleia da 
República e das Assembleias Regionais; os Membros dos Governos Centrais e dos 
Governos Regionais; Magistrados Judiciais e do Ministério Público; Ministros de 
qualquer religião e os que padeçam de doença ou anomalia que impossibilite o exercício 
do cargo. Estas são as pessoas impedidas. Passava, agora, a palavra ao Senhor Membro da 
Assembleia Rui Costa. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Olhando para a lista que aqui está, e pensando da mesma forma que o meu 

antecessor, podemos incorrer numa situação um pouco ingrata, que é, se abandonarmos a 
sala, ficarmos sem quórum, porque penso que a maior parte dos Membros desta 
Assembleia fazem parte da lista de Juízes Sociais. 

Se abandonarmos a sala e não podemos votar, esta Assembleia ficará sem 
quórum e não poderá continuar. Teremos que resolver este tema e utilizando as palavras 
do Senhor Presidente da Assembleia, sugiro que, e atendendo que não se trata de nenhum 
cargo remunerado, se possa votar, uma vez que não há interesses pessoais. 

Esta é a proposta que ponho à consideração dos Senhores Membros da 
Assembleia, porque iremos ficar num impasse se os elementos constantes da citada lista 
de Juízes Sociais tiverem que abandonar e não a puderem votar. 

 
O Presidente da Assembleia: 
- Dou a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Só tenho aqui uma dúvida: os mandatos dos Juízes Sociais podem ser 

consecutivos? Se podem não tenho mais nada a dizer. Se não podem ser consecutivos há 
aqui dois elementos que não podem constar das listas, que são, precisamente, o Senhor 
Membro da Assembleia João Neves e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Santar porque já são Juízes Sociais neste momento.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Efectivamente, aqui nada diz sobre esse assunto. É omisso sobre isso. Segundo 

informação transmitida, podem ser consecutivos. Mais alguém quer usar da palavra? Não, 
atendendo que são nomes de pessoas a votação devia ser feita por escrutínio secreto, mas 
atendendo que estamos todos de acordo e, que é uma lista proponho faze-la de braço no 
ar, alguém se opõe? Como ninguém se opõe pergunto:  

Quem vota contra? Quem se abstém? Temos duas abstenções e vinte e cinco votos 
a favor, uma vez que o Senhor Membro da Assembleia, e Presidente da Junta da Lapa do 
Lobo, teve que se ausentar por motivos de saúde.      

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 – Aprovar, nos termos do artigo 36.º, do Decreto-Lei n.º 156/78, de 
30 de Junho, a lista de Juízes Sociais, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 
votos a favor, 2 abstenções e 0 votos contra. 

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Uma vez que ainda temos cidadãos na sala, não sei se algum dos Senhores deseja 

usar da palavra, apesar de não se terem inscrito.  
Uma vez que ninguém do público pretende usar da palavra, chegámos, assim, ao 

fim da Ordem de Trabalhos. Desejo a todos um bom fim-de-semana e o resto de uma boa 
noite. Muito obrigado. 

 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 

 
 
 
 
 


