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SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2006 
 

ACTA 
 
Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e seis, 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 das actas da sessão extraordinária de 25 de Abril de 

2006 e da sessão ordinária de 28 de Abril de 2006.  
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 da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a alteração ao 
Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas; 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. 
Vamos dar início aos trabalhos, começando por cumprimentar a Senhora 

Presidente, os Senhores Vereadores, os Senhores Deputados Municipais e o Exmo. 
Público aqui presente. 

Declaro aberta a Sessão Ordinária de 30 de Junho, começando com a chamada 
dos Senhores Deputados; Senhor Manuel dos Santos, faz favor. 

O Senhor Manuel dos Santos fez a chamada e disse: 
- Temos cinco faltas e vinte e cinco presenças. Falta o Senhor Rui Costa, o 

Senhor José Marques Lopes, o Senhor Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos, a Senhora 
Maria Filomena Sampaio Costa Guimarães e o Senhor Luís Manuel Pinheiro. 

O Senhor Presidente: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos.  
Feita a chamada, passamos agora para a aprovação da acta de 25 de Abril e 

perguntava se alguém deseja usar da palavra neste ponto. Senhor Deputado Borges. Mais 
alguém deseja inscrever-se? 

O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Boa noite Senhora Presidente da Câmara, 
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Exmo. Público. 
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Mais uma vez venho aqui falar das actas e, não me querendo alongar neste 
ponto, sendo, se calhar, a última vez que vou intervir na questão das actas, tenho que 
dizer que não concordo com a forma como elas são feitas.  

Elas continuam a chegar-nos como a transcrição da cassete que o funcionário 
faz, seguindo aquilo que o Senhor Deputado Paulo Santos, noutra vez, defendeu, quando 
disse que prefere isso a uma acta revista. Eu não me consigo rever nestas actas, pois não 
sabemos o que é que estamos a ler.  

Só pedia que o Senhor Presidente da Mesa, antes de nos mandar as actas, lhes 
desse uma vista de olhos porque isto começa a ser uma amálgama de coisas. Não vou 
inviabilizar de maneira nenhuma a acta porque a acta tem o conteúdo e está correcto. A 
forma é que me parece que não é a melhor e eu vou-me abster neste ponto porque não 
concordo com este processo.  

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Agradecia lembrar-lhe que a acta de 25 de 

Abril, na sua essência, transcreve os documentos usados por todos os oradores à excepção 
da última parte, do anexo V em que, efectivamente aí, foi transcrito. 

Irei ter esse cuidado e o Primeiro Secretário, o Senhor António Liberato também 
tentará compor ao máximo o português, se é isso a que se refere. 

Muito obrigado. 
Não sei se mais alguém deseja usar da palavra neste ponto. Passaríamos então à 

votação da mesma. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos 8 abstenções e 17 votos 
a favor. 

Passamos agora à discussão e aprovação da acta da sessão anterior. Faça favor, 
Senhor Armando Carvalho, pode usar da palavra.  

O Senhor Deputado Armando Carvalho: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Vereadores. 
Eu abstive-me porque não estive presente. Vou-me abster também na próxima 

acta porque não estive presente, nem na de 25 de Abril, nem na de 28 de Abril. 
Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Aproveito para informar que acabou de chegar o Senhor Deputado Paulo 

Santos. Dando continuidade aos trabalhos, passávamos à discussão da acta de 28 de Abril.  
Perguntava se algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra? Não? 

Passávamos então à votação da mesma. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos 9 
abstenções e 16 votos a favor. 

Estão aprovadas as actas. Não sei se alguém pretende fazer uma declaração de 
voto também sobre este ponto. 

Passamos ao ponto 1.2 e, como habitualmente, vou escusar-me à leitura do 
mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores Deputados.   
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(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia) 
 

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

ordinárias de 11/04/2006; 26/04/2006; 09/05/2006; 30/05/2006; 13/06/2006; 
- Associação Desportiva e Cultural Lapense – Convite para estar presente no 

almoço comemorativo do 29º. Aniversário daquela Associação – 23 de Abril de 2006;  
- Câmara de Comércio e Indústria do Centro – Apresentação da Centro Venture;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Acesso aos documentos 

administrativos – Acções de informação ANMP/Comissão de Acesso aos Documentos 
Administrativos (CADA); 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Gripe Aviária;   
- Delegação de Viseu da Cruz Vermelha Portuguesa – Balanço do mandato de 

Abril de 2003 a Abril de 2006; 
- Exemplar do jornal Associação, Órgão oficial da Associação Portuguesa de 

Deficientes;  
- Ofícios nºs. 26/06, 27/06 e 28/06, datados de 18 de Abril de 2006, da 

Assembleia Distrital de Viseu – Convocatória para a sessão ordinária de Maio;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Reunião da Secção de 

Municípios de Montanha;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 

referente ao mês de Abril de 2006;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Resolução do Conselho 

Directivo sobre o encerramento dos Serviços de Saúde;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Resolução do Conselho 

Directivo sobre a venda do património do Estado; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – 30 anos de Poder Local – 

Convite – 8 de Junho, Mosteiro de São Bento da Vitória – Porto;   
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – II Conferência 

“Ordenamento do Território e Revisão dos PDM;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Circular nº. 74/2006 - 

Convite para Sessão solene de início das comemorações dos 30 anos de Poder Local;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses - Convite para Sessão solene 

de início das comemorações dos 30 anos de Poder Local; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 

referente ao mês de Maio de 2006;  
- Membro da Assembleia Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos – Solicita 

justificação da falta à sessão ordinária realizada em 24 de Fevereiro de 2006;  
- Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 

Senhorim  – Solicita justificação de falta à sessão ordinária de 28 de Abril de 2006; 
- Membro da Assembleia Dr. José Marques Lopes – Solicita justificação das 

faltas dadas às sessões de 25 de Abril de 2006 e 28 de Abril de 2006;  
- Exemplar do Boletim STAL – Revista de Ideias e Estudos; 
-  Câmara Municipal de Nelas – Cópia de ofício enviado pela Junta 

Metropolitana da Grande Área Metropolitana de Viseu (GAMVIS); 
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- Câmara Municipal de Nelas – Cópia do ofício do IAPMEI – Instituto da 
Empresa – Convite para reunião dia 18 de Maio, pelas 14,30 horas, na AIRV;  

- Assembleia Municipal de Viseu – Envio de publicação – Senhor Professor 
Reinaldo Cardoso;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Plano Nacional da Política 
de Ordenamento do Território;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Resolução Política 
aprovada na XXIII Assembleia Geral do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa;  

- Jorge Sampaio – Agradece as duas moções enviadas e aprovadas nesta 
Assembleia Municipal em 24 de Fevereiro de 2006;   

- Assembleia Metropolitana da Grande Área Metropolitana de Viseu – GAMVIS 
– Convocatória da Assembleia Municipal – 26 de Junho, às 14,30 horas;  

- Académico Basket Club de Nelas – Convites para assistir ao IV Torneio 
Internacional de Andebol “Na Rota da Vida 2006” e ao IV Futnelas/2006 – Torneio 
Internacional de Futsal Formação;  

- Ofício nº. 2335, datado de 14 de Junho de 2006, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   
 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 

- Ofício nº.15/06, datado de 2 de Maio de 2006, enviado à Ex.mª. Srª. Presidente 
da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas na sessão 
ordinária de 28 de Abril de 2006;   

- Ofício nº. 16/2006, datado de 16 de Junho de 2006, enviado aos Senhores 21 
Membros da Assembleia Municipal, convocando-os para uma sessão extraordinária a 
realizar em 26 de Junho de 2006, pelas 14 horas e 30 minutos;  

- Ofício nº. 17/06, datado de 20 de Junho de 2006, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 

 
Continua a falar o Senhor Presidente da Assembleia: 
Avançaríamos para o ponto 1.3 – Assuntos diversos da Ordem do Dia com 

interesse para o Município. E sobre este ponto perguntava se algum dos Senhores 
Deputados pretende usar da palavra.  

Uma vez que no ponto 1.3 ninguém deseja usar da palavra, entramos, de 
imediato no Período da Ordem do Dia no seu ponto 2.1 – Informação da Senhora 
Presidente de Câmara, desde a última Assembleia até à presente data. Antes disso, vamos 
visionar, como vem sendo habitual, um pequeno vídeo, procurando mostrar a todos os 
Senhores deputados e publico aqui presente as actividades levadas a cabo nestes últimos 
meses. 

 
Continua a falar o Senhor Presidente: 
Após a visualização deste vídeo, penso que ficamos todos esclarecidos quanto à 

actividade do Município. Quer a actividade lúdica, quer as obras realizadas durante estes 
dois meses. 

Ainda sobre este ponto, dou a palavra à Senhora Presidente que nos irá 
transmitir mais alguma informação. Senhora Presidente, se faz favor. 
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(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia) 
 

              Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Exmos. Senhores Deputados Municipais. 
De acordo com a 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, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs. a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como da sua 
situação financeira, desde 28 de Abril último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Beneficiação do edifício dos Paços do Concelho – Pintura exterior; 
- Vedação da Escola Primária de Moreira; 
- Construção da Capela Mortuária de Moreira; 
- Construção de passeios e rede de águas pluviais, na E.N.nº.231, em Vilar Seco; 
- Rede de água e saneamento no lugar de Nogueira, em Vilar Seco;  
- Trabalhos de limpeza e arranjo de caminhos em Vilar Seco; 
- Construção de anexo para arrumos junto à sede da Junta de Freguesia de 

Aguieira; 
- Iluminação do cemitério de Vilar Seco; 
- Arranjo de um Largo em Moreira;  
- Captação e armazenamento de água na Quinta da Cerca;  
- Instalação de energia eléctrica em Baixa tensão na Quinta da Cerca;  
- Aterro no interior do cemitério de Carvalhal Redondo;  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Pavimentação e implantação de rede de águas pluviais na Rua das Flores, em 

Nelas;  
- Construção de PT junto às Piscinas Municipais de Nelas;  
- Requalificação da Avª. João XXIII, em Nelas; 
- Requalificação do espaço envolvente à Escola Primária da Serra da Estrela, em 

Nelas;  
- Calcetamento da Rua António Joaquim Henriques, em Nelas; 
- Construção de passeios na Zona Industrial de Nelas; 
 - Continuação da ampliação da energia eléctrica em Nelas; 
- Alargamento do campo de futebol em Vale de Madeiros; 
- Colocação de guias e pavimentação junto aos Blocos Habitacionais na Avª. 

Engº. Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim;  
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Arranjo do caminho junto ao Loteamento de Lapa do Lobo; 
- Arranjo de dois caminhos em Aguieira;  
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, de Vilar Seco; 
- Pavimentação de passeios pedonais, em Lapa do Lobo; 
- Pavimentação de passeios no Loteamento do Cabeço, em Folhadal; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais; 
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Construção do novo cemitério de Nelas; 
- Beneficiação do Estádio Municipal de Nelas; 
- Pavimentação da área envolvente à rotunda das Caldas da Felgueira; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
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- Arranjos da vinha da Quinta da Cerca (colocação de paus e arame);  
- Beneficiação do edifício dos Paços do Concelho/Reparação de tecto falso e 

claraboia; 
- Construção do Parque Infantil da Urgeiriça; 
- Abertura de caminhos florestais de João do Monte para Póvoa de Luzianes; 
- Arranjo de ruas, com tout-venant, em Canas de Senhorim; 
- Arranjo, com tout-venant, na Rua da Circunvalação, em Folhadal;  
- Implantação da Rede eléctrica, águas pluviais e telefone, na Rua em frente às 

piscinas em Canas de Senhorim;  
- Requalificação do espaço envolvente das piscinas em Canas de Senhorim, em 

colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Abertura de caminhos florestais em Vila Ruiva; 
- Construção do muro da Piscina e da rotunda, em Canas de Senhorim; 
- Beneficiação do Parque de São Miguel, em Nelas; 
- Alargamento e pavimentação de rua junto às Piscinas, em Canas de Senhorim;  
- Terraplanagens na Zona Industrial de Nelas;  
- Reparação das piscinas municipais de Nelas; 
- Captação e armazenamento de água na Quinta da Cerca; 
4) Informação financeira:  
Informo Vª. Exªs. que em 31 de Maio de 2006: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

799.325,42 euros; 
- As dividas a fornecedores existentes eram na quantia de 416.525,84 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Janeiro de 2006; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 934.309,76 euros. 
 
A Senhora Presidente da Câmara:  
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados. 
Está a decorrer o mês das Autarquias. Este ano com actividades programadas, 

pautadas, sobretudo, por uma política de maior proximidade para com a população, 
valorizando o apoio ao comércio local e privilegiando a divulgação do concelho numa 
perspectiva de maior desenvolvimento cultural e cívico, através de conferências e 
seminários. Um dos seminários foi sobre a prevenção e a gestão florestal no concelho de 
Nelas; das conferências saliento duas no âmbito da rede social - uma sobre deficiência e 
outra sobre saúde mental. Na conferência sobre saúde mental, tivemos como orador um 
reputado psiquiatra. Escolhemos este tema porque, geralmente, o concelho de Nelas tem 
muito desta patologia. Isto na área de intervenção da rede social. 

No âmbito da semana do município recebemos no concelho a visita do Sr. Dr. 
Fernando Nobre, uma ilustre figura, Presidente da AMI e reconhecido mundialmente pelo 
seu trabalho em prol da solidariedade e da paz. 

Associámo-nos ás comemorações do 86º Aniversário dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas. Estamos conscientes das suas dificuldades e aspirações. Sabemos 
que os equipamentos nunca são demais, nem em número, nem em qualidade e decidimos, 
por isso, dotar os Bombeiros de Nelas e, naturalmente o Concelho, de uma Ambulância 
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de Assistência Pré Hospitalar equipada com materiais e tecnologia de ponta. Sabemos que 
a sua utilidade compensará o esforço financeiro que agora fizemos.  

Nesta semana do município, o concelho teve também oportunidade para se 
reencontrar com a sua história. A edição do livro “Origens e Evolução do Concelho de 
Nelas ”, da autoria do Dr. Carlos Mota Veiga, será, certamente, uma oportunidade para o 
Concelho rever o seu passado. Estou segura que contribuirá, de certa forma, para a união 
e para a sua coesão. 

O Verão aproxima-se e, com ele, também o risco de incêndios florestais. Este 
ano reforçaram-se a vigilância e a prevenção. O protocolo para a Vigilância Florestal 
Móvel com as duas corporações de Bombeiros do Concelho, de que aliás, tinha falado na 
ultima Assembleia, foi já formalizado, tendo sido, de imediato, disponibilizadas as 
verbas, num total de 30 000 €, para permitir a efectivação do mesmo. Ainda no rescaldo 
dos incêndios do Verão passado, foi hoje entregue, com a presença do Senhor Governador 
Civil e de outras entidades que colaboraram também na construção e na reconstrução das 
casas, foi hoje entregue, como dizia, a primeira casa à sua proprietária, localizada na 
Póvoa de Luzianes. Uma casa devidamente reconstruída e mobilada. Devo dizer que, 
neste momento, está já em fase de concurso a construção das outras duas habitações, 
prevendo-se a sua entrega ainda no fim do ano.  

Em nome do Município gostaria de expressar a nossa gratidão as todas as 
entidades que colaboraram e que viabilizaram estas construções e que estiveram hoje 
presentes e que são, nomeadamente, para além do Senhor Governador Civil, que se 
empenhou pessoalmente para agilizar todos estes processos, tivemos também o Dr. João 
Cruz da Segurança Social, representantes da Caritas Diocesana de Viseu e o Gerente do 
BES. Como sabem, o BES contribuiu com quatro mil e quinhentos contos para a 
construção das três casas. Não esteve nenhum representante do INH, pois havia hoje uma 
entrega de prémios em Lisboa, mas o INH também foi fundamental porque as 
candidaturas foram viabilizadas ao abrigo de programas especiais como o PROHABITA e 
também ao abrigo de uma Resolução do Conselho de Ministros de 2005 e que foi criada, 
exactamente, para estas situações de carência grave e de ajuda às vítimas dos incêndios. 

Esperamos que, antes do fim do ano, as outras duas famílias possam ser 
realojadas, porque estão a viver em condições muito precárias; só não foi possível 
construir ainda estas duas casas porque as duas habitações que arderam não eram 
habitações próprias. Nós tivemos que adquirir dois terrenos para aí construirmos as 
respectivas habitações, enquanto que a outra era mesmo propriedade da vítima.  

Falando ainda de incêndios, queria dar também uma palavra de louvor à 
administração da Borgstena que soube fugir de soluções que, aparentemente, podiam ser 
mais fáceis e garantiu o futuro dos seus trabalhadores e a reconstrução da empresa, em 
Nelas. 

Depois desta tragédia, é bom ver que a vontade de recuperar e o esforço feito 
nesse sentido está, calmamente, a ter resultados positivos. Devo dizer que, dias antes 
deste incêndio, recebi a Administração deste grupo sueco, na Câmara, e manifestaram-
me, nessa altura, a vontade de aumentar os investimentos no concelho. Apesar deste 
incêndio ter sido um contratempo, não me parece ter-se alterado essa intenção. Deixo, 
pois, uma palavra de grande agradecimento, de grande gratidão ao Dr. Jorge Machado e 
também a toda a Administração e bem como a nossa solidariedade para com os 
trabalhadores. 
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Penso que o filme já ilustrou mais ou menos tudo o que se passou, durante a 
Semana do Município. Muito boa noite. 

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigada Senhora Presidente e sobre este ponto perguntava se algum dos 

Senhores Deputados pretende usar da palavra.  
Senhor Deputado Armando Carvalho, faz favor. 
O Senhor Deputado Armando Carvalho: 
- Senhor Presidente, 
Digníssima Mesa, 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados, 
Estimado Público. 
Eu gostava de pedir que nos reduzissem um bocadinho este tempo de 

publicidade porque, ainda que nós tenhamos, naturalmente, prazer em ver e não ouvimos 
esta nova forma de demonstração dos actos com antipatia. Convenhamos que é bastante 
demorado para uma Assembleia que se espera tenha algum tempo útil e que logo no início 
corta bastante, podendo prejudicar o andamento normal dos trabalhos. Para evitar que se 
crie alguma ideia de que é necessário algum estrondo e que eu não creio que seja essa a 
vontade de Vossas Excelências, acredito que haja boa fé e que este estrondo até me 
pareça exagerado, possa, no entanto, ser contido. Até porque, de tudo o que vimos, me 
parece e vejo com alguma preocupação que a Senhora Presidente depois acabou por 
reduzir bastante a sua intervenção, apercebendo-se, exactamente disso. Ficam aqui dois 
ou três comentários como ponto de reflexão e com o maior espírito construtivo que se 
pode ter nestes actos e que são os seguintes: 

Veio rectificar com as suas palavras algum investimento no desenvolvimento 
cultural e cívico em termos de rede social, mas continuam, e cada vez mais algumas 
preocupações sobre o desemprego forçado que o nosso concelho foi vítima, há pouco 
tempo, e do qual não ouvimos nada. Já há alguma perspectiva e qual é a posição que nós 
vamos ter, enquanto cidadãos, perante as pessoas que estão a perder o seu emprego? 

Por outro lado, preocupa-me também a perspectiva da falta de “sediação” no 
nosso concelho de novas empresas. Mas talvez, ainda pior do que isso, alguma retracção 
ao investimento que está a acontecer, o que leva a que eu veja com extrema preocupação 
problemas de solvência financeira para muitas pessoas e que nos preocupam a todos nós.  

Gostava de um pequeno esclarecimento da Senhora Presidente. Nomeadamente 
porquanto eu, hoje de manhã, tive a oportunidade de ouvir, na Rádio NOAR, a 
intervenção da Senhora Presidente a propósito da inauguração da casa da Póvoa de 
Luzianes e fiquei com a ideia de que a casa teria custado vinte e cinco mil euros; tendo 
sido esta verba suportada pelo BES e pelas outras instituições; a Câmara apenas teria 
contribuído com os móveis. Agradecia que me respondesse, Senhora Presidente. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado. 
Se me permite, pedia-lhe que fosse mais concreto quando se refere a novos 

desempregados.  
O Senhor Deputado Armando Carvalho: 
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- Refiro-me aos problemas das fábricas. Eram estes os três pontos de 
preocupação que eu tinha, pedia para eles os devidos esclarecimentos. 

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Exmo. Executivo, 
Caros Membros,  
Exmo. Público. 
Eu não tinha intenção de intervir, mas, dada a natureza capciosa da última 

intervenção, sou forçado, de alguma maneira, a saltar da cadeira. Não há nenhum 
problema concreto em relação à instabilidade do emprego no nosso concelho e até a 
tragédia de que a Senhora Presidente e muito bem, sem grandes alaridos, aqui veio falar, 
ao contrário daquilo que o Senhor disse, demonstrando que é uma autarca empenhada e 
que está atenta aos problemas, inclusive deu-lhe conta do que tratou, a não ser que o 
Senhor quisesse algum relatório sobre aquilo que sucedeu. 

Estas coisas em política, porque esta assembleia, no fundo, é um órgão político 
também, são assim; se há um problema grave, então o Partido Socialista apresenta aqui 
uma moção. Esta moção deve ser dirigida ao Ministério da Indústria ou ao Governo do 
Partido Socialista, dizendo-lhes que Nelas está com um problema com o aparecimento de 
novos desempregados forçados. Eventualmente, solicitando-lhes que, no próximo Quadro 
Comunitário, tragam para Nelas novos investimentos para amortecer ou acudir ao 
problema social que pode vir a originar e isso é sermos consequentes com as nossas 
palavras. O Senhor, ou concretiza alguma coisa e diz que há um problema e apresenta 
aqui uma moção, sendo consequente com o que diz, ou, então, vem aqui dar umas bicadas 
como se fosse a Câmara Municipal que tivesse que arranjar emprego às pessoas da 
Borgstena. Vamos ser claros, este tipo de atitude de forma a insinuar as coisas, não me 
parece correcto. 

O Senhor começou logo com uma piada, dizendo que é publicidade aquilo que 
foi apresentado. Sou-lhe franco, goste ou não goste do modo, prefiro a forma como a 
apresentação está a ser feita pelo Executivo, neste momento da actividade, do que aquela 
forma extensiva que ninguém lia e que era feita como se fosse uma obrigação. Mas, olhe, 
pelo menos num curto espaço de tempo temos uma ideia. 

Quanto à publicidade ou não, o que é facto é que, no meio de tanta actividade 
cultural e lúdica, adesão popular que tiveram foi grande; não é só de filme, é mesmo real: 
porque estavam pessoas de carne e osso. Há uma grande diferença em debater problemas 
sérios do nosso concelho, nomeadamente as florestas, a questão da saúde e as questões 
sociais. Essa preocupação é um ponto bastante positivo. Se o Senhor não quiser encontrar 
aspectos positivos na parte lúdica, a chamada festa que os políticos fazem ao povo, 
encontre, ao menos, a grandeza deste trabalho que está a ser feito e, ao menos, reconheça 
e dê um louvor em relação a isso; não seja só crítico em relação às coisas. 

Lamento ter que lhe falar assim pessoalmente, mas obrigou-me porque acho que 
o Senhor apresentou uma forma de fazer política errada. Se tem alguma coisa que seja, 
concretize, apresente uma moção, faça trabalho de casa. 

É só. Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Perguntava, se mais algum dos Senhores 

Deputados deseja usar da palavra neste ponto.  
Senhor Deputado Armando Carvalho, faz favor. 
O Senhor Deputado Armando Carvalho: 
- Eu apenas venho intervir em defesa da honra e dizer que costumo fazer os 

trabalhos de casa. É a terceira vez que essa bancada tem medo daquilo que eu digo e vem 
dizer que eu não faço os trabalhos de casa. É só isto que eu tenho para dizer. 

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Perguntava se mais alguém deseja usar da palavra neste ponto.  
Uma vez que mais ninguém se inscreve para usar da palavra e antes de passar  

ao ponto seguinte, perguntava se a Senhora Presidente quer responder a algumas das 
questões levantadas pelo Senhor Deputado Armando Carvalho. 

Vai usar da palavra o Senhor Vereador Manuel Marques. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Ilustres Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público. 
A parte política, obviamente que a deixarei para os políticos, nomeadamente 

para os Senhores Membros da Assembleia dos dois grupos parlamentares, que a saberão 
esgrimir, permitam-me este termo.  
               Na minha qualidade de Vereador, se quisesse entrar nesse campo, obviamente 
teria muita matéria para discutir com o Senhor Dr. Armando Carvalho, mas não é essa a 
minha função. Venho aqui numa missão de esclarecimento, exactamente às perguntas em 
que o Senhor Dr. Armando Carvalho interpelou a Senhora Presidente da Câmara e a 
Câmara. 

Quanto a desempregados, eu sinceramente não conheço no concelho que me 
adoptou há muitos anos, uma avalanche de desemprego. Possivelmente o Senhor Dr. 
Armando Carvalho não conhece o concelho que aqui representa na qualidade de 
Deputado Municipal. Quanto ao problema da Borgstena, a Câmara Municipal deu-lhe 
todas as informações para arrendar imóveis onde se instalaram provisoriamente até à 
reconstrução dos seus pavilhões. Na mesma hora, a Senhora Presidente da Câmara 
determinou que lhe cedessem o Cine-Teatro para aí fazer o seu escritório.  

Por uma questão de urgência, a Senhora Presidente da Câmara emitiu 
imediatamente uma declaração a dizer que permitia que os despejos da construção civil se 
pudessem fazer para um terreno contíguo à própria fábrica, que tem uma área de nove 
hectares e meio e que é propriedade da Câmara Municipal. 

Quanto a novas empresas, Senhor Membro da Assembleia, certamente que eu 
tinha muito que lhe falar sobre isso e agradecia-lhe que fizesse uma retrospectiva dos 
últimos quatro anos. Mas não vou por aí porque já disse e repito, isso será da 
responsabilidade dos Senhores Deputados. Quero-lhe dizer aqui, Senhor Deputado, que é 
oportuno referir que a Câmara continua a comprar terrenos para a instalação de empresas. 
Ainda, a breve trecho, irão à próxima reunião de Câmara mais uns hectares de terreno 
para comprar. Mas quero-lhe dizer uma coisa Senhor Deputado, temos muitos 
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requerimentos na Câmara para satisfazermos os pedidos de alguns industriais. E como? 
Onde? Em terreno de reserva agrícola? Com o PDM que há dez anos ainda não foi 
alterado? Este Executivo tudo fará para que isso aconteça. Talvez os Senhores quisessem 
que nós instalássemos indústrias em terrenos não próprios para nós perdermos o mandato, 
mas os mandatos perdem-se em eleições, Senhor Membro da Assembleia, não é com 
ilegalidades. 

Insolvência? Sou-lhe sincero, não conheço que empresas do meu concelho se 
estão a tornar insolventes; eu sou um industrial e reúno com os outros industriais, às 
vezes, ou a minha esposa que também o é. Certamente que o Senhor Deputado Dr. 
Armando Carvalho estava a pensar que estava na Assembleia da República, em oposição 
ao seu governo.  

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Senhor Deputado, faça favor.  
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Parece-me que o Senhor Dr. Manuel Marques se enervou um bocado. Os 

Senhores estão um bocado nervoso porque o desemprego em Nelas é uma realidade e não 
é à Borgstena que nós nos referíamos. Nenhum de nós, socialistas, tenta tirar quaisquer 
dividendos acerca da Borgstena. 

O Senhor Vereador Manuel Marques diz que não sabe porque não vê, não anda 
pela Zona Industrial todos os dias como eu. Sabe, por exemplo, que a Maprel teve que 
dispensar os seus montadores de ferro que eram mais de trinta? O pessoal da Maprel não 
foi despedido, mas foi dispensado pessoal do empreiteiro que montava ferro e muito 
desse pessoal é daqui do concelho. Sabe que a construção civil baixou a sua produção, 
não sei quantos por cento, mas baixou. Ninguém está aqui a acusar a Câmara de maneira 
nenhuma, ou pensou que o meu camarada Armando veio aqui acusar a Câmara? Nem tem 
que acusar o governo, pois o governo está a fazer o seu papel e a Câmara terá que fazer o 
seu.  

Na minha terra costuma-se dizer assim, todo o burro come palha, é preciso é 
sabê-la dar, só que eu burro sou capaz de ser, mas a Câmara é que é capaz de não ma 
saber dar. Eu meti um requerimento, aqui há uns meses, para me serem fornecidos alguns 
dados relativos a 31 de Outubro de 1985 e deram-me dados de um estudo que veio para aí 
fazer uma Senhora desde 1999 a 2004. Aquilo não é nada, não me diz absolutamente 
nada. Fiquei a saber, que em 31 de Agosto do ano passado, 571 cidadãos de Nelas 
estavam inscritos no Centro de Emprego de Viseu.  

Claro que o meu camarada Armando não veio falar da Borgstena porque todos 
nós sentimos o drama da Borgstena, nem veio aqui atacar a Câmara Municipal. Veio 
apenas alertar. Estejam alerta porque aquilo que se construiu numa série de anos e vocês 
sabem-no bem, pode ir por água abaixo em pouco tempo. Senhora Presidente de Câmara, 
faça favor de meditar, porque a economia de Nelas assenta em quatro empresas 
multinacionais, é isto que nós alertamos, mais nada. 

O Senhor Manuel Marques não tem que estar zangado connosco só porque nós o 
alertamos para isso. Agora que o emprego baixou em Nelas, baixou. A Câmara não tem 
culpa, é natural, mas baixou. O rendimento per capita dos indivíduos de Nelas baixou. Por 
isso há que estar atento. É isso só que pedimos. Mais nada. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado Francisco Cardoso.  
Mais alguém quer usar da palavra? Senhor Deputado Paulo Santos, Senhor 

Deputado Marcelino Paiva. Agradecia que se cingissem à acção política. Senhor 
Deputado Paulo Santos, faz favor. 

O Senhor Deputado Paulo Santos: 
- O Senhor Francisco Cardoso falou aqui para o lado do micro, não vá a cassete 

parar ao Secretariado do PS, porque, afinal, o governo é que o responsável por estas 
coisas. Mas tenho que dizer uma coisa: a bancada do PS anda um bocado perdida. Vocês 
têm que se entender quanto a uma coisa, ou então andam todos distraídos. O Senhor Rui 
Neves esteve aqui na primeira sessão, desfiou um rosário de indicadores do concelho de 
Nelas e deixou passar a mensagem segundo a qual, graças ao trabalho das sucessivas 
Câmaras Municipais, o concelho de Nelas era o paraíso no distrito de Viseu. O Senhor 
Rui Neves trouxe aqui indicadores de estudos, coisas concretas que nos apresentou e nós 
todos ouvimos com atenção. Podemos discutir a abordagem política que faz dos números 
ou não, mas eles existem e terão uma fonte e alguma veracidade e eu acredito naquilo que 
o Senhor Rui Neves aqui apresentou. Agora e de repente, o concelho de Nelas está em 
estado de calamidade. E eu volto a repetir, se está em estado de calamidade, Senhora 
Presidente, ou Senhor Presidente da Mesa, façamos um intervalo e vamos apresentar uma 
moção ao governo porque estamos em estado de calamidade. Sejamos consequentes no 
que estamos a dizer. Em política é assim, as coisas têm que ser consequentes. Não é atirar 
bolas para o pinhal e chegar aqui e deixar ficar a mensagem segundo a qual a Câmara não 
quer saber do emprego, insinuando, que isto é só festa e que a Câmara não faz nada em 
prol dos trabalhadores. Nós não somos parvos e também não nos comem como tal. 
Chegar aqui e dizer que é só publicidade, que é só festa e que não viram o empenho da 
parte da Câmara, quanto ao emprego e que estão preocupados, essa mensagem eu 
compreendo-a muito bem. Dita com a roupagem que queiram dizer, metida da maneira 
que queiram meter, eu percebi-a muito bem. Vamos lá esclarecer isto. A Câmara está 
empenhada e está a ajudar a resolver o problema do desemprego; os que também 
deveriam estar preocupados seriam os vossos Deputados do Partido Socialista, que estão 
lá na Assembleia da República. Deverão transmitir aos vossos órgãos próprios, dizer ao 
partido que está no governo, que estamos preocupados no concelho de Nelas que vive de 
quatro multinacionais e o Senhor Francisco Cardoso terá melhor informação que qualquer 
outra pessoa por aquilo que aqui explicou, porque conhece e porque caminha e vê as 
coisas que os outros não vêem.  
                Isto são tudo coisas muito vagas, Senhor Francisco Cardoso! Ou há uma grave 
crise no concelho de Nelas e vamos enfrentá-la com actos e com documentos, com aquilo 
que uma Assembleia Municipal pode fazer, ou então as suas palavras foram para nos 
estarmos aqui a ouvir a nós e às pessoas que aqui estão nesta sala. 

Tenho dito. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Marcelino Paiva, se faz 

favor. 
O Senhor Deputado Marcelino Paiva: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, 
Senhora Presidente da Câmara, Drª. Dª. Isaura Pedro, 
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Senhores Vereadores, 
Caríssimos Deputados, 
E raríssimo Público. 
É sempre positivo o debate político. Por vezes, poderão usar-se termos um tanto 

impróprios que advêm, talvez, do entusiasmo momentâneo e já ouvimos aqui duas 
expressões que poderiam até não ter cabimento neste debate.  

Mas eu estou a intervir pelo facto de nós não podemos acusar um Município de 
não responder a problemas que são mais do âmbito do governo. 

É claro que os Municípios têm que se interessar pelos problemas que dizem 
respeito ao seu domínio e que estão, por exemplo, ligados ao emprego. Mas as duas 
intervenções, quer do Deputado Francisco Cardoso, quer do seu camarada Dr. Armando 
Carvalho, foram duas intervenções que visavam mais o governo do que propriamente a 
Câmara Municipal. 

Eu assisti a algumas actividades da 8ª. Semana do Município e fiquei com a 
convicção, sou um incipiente nas actividades concelhias, de que a maior parte das 
dificuldades com que este Município se depara tem mais a ver com uma política de 
âmbito nacional e não de âmbito concelhio. Veja-se, por exemplo, o que é que acontece 
com os incêndios, com a prevenção dos incêndios. Não se pode fazer uma política 
municipal, se não houver uma política nacional bem delineada. 

Devo dizer que devemos todos felicitar a Câmara Municipal pela manutenção 
das Semanas do Município. Temos que felicitar todas as Câmaras que organizaram estas 
Semanas do Município porque estas Semanas aproximam o povo, quer dos Deputados, 
quer dos Vereadores. 

Mas nós não temos só a ideia, no combate político, de ataque, também devemos 
dar razão a quem a tem. Devo dizer que achei muito útil, mais uma vez, que se exibisse, 
aqui nesta sessão, um filme sobre as actividades da Câmara, sobre a 8ª. Semana do 
Município. Talvez a sua exibição tenha sido um pouco extensa, mas é melhor um filme do 
que uma folha seca. Tenho essa fraqueza: quando vejo uma lista, passo-a a correr, não 
digo em diagonal, em saltos muito prolongados. De modo que é útil a projecção de um 
filme, mas não tão demorado.  

Tenho dito. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados deseja 

usar da palavra? Passava então a palavra ao Senhor Vereador para prestar mais alguns 
esclarecimentos. 

O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques: 
- Só gostaria de esclarecer uma pequena questão ao Senhor Francisco Cardoso, 

já que está em contra ciclo.  
Eu não percebo como é que ele está aflito com o desemprego no nosso concelho, 

quando a Madibéria está a comprar terrenos, está a fazer expropriações para alargar a sua 
unidade industrial. Não percebo porque é que a Movecho, entregou há dois ou três dias, 
um projecto na Câmara Municipal e tivemos que lhe dar mais cinco mil metros de terreno 
para ampliar a sua unidade fabril. Não percebo porque é que o Ecomarché está a ampliar a 
as suas instalações. Não percebo porque é que o Pingo Doce está a ampliar as suas 
instalações. A Faurécia também pediu à Câmara colaboração no sentido de ampliar a sua 
unidade industrial. É que há uma coisa de que os Senhores se estão a esquecer: é que a 
Senhora Presidente da Câmara teve o cuidado de visitar todos os industriais do concelho. 
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Já fez um périplo pelas indústrias e está a sentir o pulsar dos seus industriais, ao contrário 
dos Senhores, que nunca o fizeram. Vai ser instalada uma dependência do Banco Totta, 
junto ao Ecomarché. Então é este um concelho que está em decadência? Esta é a verdade 
dos factos, Senhor Dr. Armando Carvalho. Mas se o concelho estivesse tão perigoso, em 
descalabro, como o Senhor e o Senhor Francisco Cardoso aqui tentaram pintar, 
certamente que o Totta não vinha cá abrir uma agência. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado Borges do Santos, faz favor. 
O Senhor Deputado Borges dos Santos: 
- Boa noite. 
Desculpem lá, mas acho que estamos a entrar por um caminho que não nos leva 

a lado nenhum. Estamos a entrar aqui numa discussão, quem é que faz, quem é que não 
faz. Por exemplo, ainda noutro dia li uma entrevista da Senhora Presidente da Câmara que 
disse que tinha preocupação nesta matéria. Ela dizia que as empresas que se instalaram 
aqui foram obra do acaso, devido à nossa localização geográfica. Não vamos agora dizer 
que é o acaso que nos está a trazer estas obras todas para aqui. Vamos começar a pôr os 
pés no chão e trabalhar todos no mesmo sentido. Se está no bom caminho, óptimo. Houve 
alguma preocupação do Senhor Deputado Francisco Cardoso, que conhece casos em que 
há desemprego, mas se não há, melhor para todos. Vamos discutir as coisas como devem 
ser. Discordo da Senhora Presidente da Câmara, quando diz que tudo o que se fez aqui, 
nestes últimos anos, foi obra do acaso e da nossa localização geográfica. Como também 
não acredito que o que está a acontecer agora seja obra do acaso e da situação geográfica. 
É trabalho das Câmaras e acho que devem continuar todos a trabalhar no mesmo sentido.  

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Dou novamente a palavra ao Senhor 

Vereador Manuel Marques para esclarecer mais um ponto que ele omitiu só por 
esquecimento. 

O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques: 
- É só para defender a Maprel. Obviamente que não sou advogado de defesa da 

Maprel, mas é conveniente esclarecer. O Senhor Francisco Cardoso disse que esta 
empresa tinha dispensado pessoas. Mas não é verdade, Senhor Francisco Cardoso! 

O que se passou na Maprel é que, devido à suspensão de algumas obras, tais 
como o IC 12 e o IC 37, em que seriam construídas, nestas vias, algumas pontes, a 
empresa teve que dar férias aos seus trabalhadores. Não se tratou de nenhuma suspensão 
aos seus trabalhadores. Mas esta questão relaciona-se com o seu Governo. Esta Câmara 
Municipal não tem nenhuma responsabilidade com o sucedido. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Senhor Deputado Francisco Cardoso, deseja 

usar da palavra? Faça favor. Agradecia que fosse objectivo. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Senhor Vereador Manuel Marques. 
Continuo a dizer-lhe que eu não vim aqui acusar ninguém, nem acusei a 

Câmara, mas posso-lhe dizer que a Maprel não despediu ninguém. É que a Maprel tem 
um subempreiteiro que é armador de ferro e tem cerca de trinta e tal trabalhadores que 
tiveram que se ir embora porque o seu contrato terminara e não havia trabalho. 
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Quando o Senhor Vereador Manuel Marques fala no meu governo, deveria falar 
no nosso Governo, já que também é português. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. 
Vai usar da palavra o Senhor Vereador Borges da Silva. Senhor Vereador, faz 

favor. Agradecia que fosse breve. 
O Senhor Vereador Dr. Borges da Silva: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Membros da Assembleia. 
Sinto a necessidade de intervir para, eventualmente, valorizar a discussão. 
Comentávamos ali o que a bancada do Partido Socialista fez no início deste 

debate e se calhar bem, foi criar aquilo a que se chama um facto político, que é falar numa 
realidade - o desemprego. 

Obviamente que a Câmara está muito preocupada, ninguém pode deixar de estar 
preocupado com isso; trouxeram o desemprego e andaram à volta do facto político 
desemprego. Fazem bem, mas em próximas reuniões da Assembleia, deveriam ser mais 
precisos com números, com factos concretos; é que se limitaram a insinuá-los e, para a 
utilidade do debate e até para auxílio da gestão da Câmara, seria importante apresentá-los. 

A discussão sobre o presente e o futuro do concelho não pode deixar de ser, 
também, acerca das alternativas à dependência que nós temos das tais quatro ou cinco 
multinacionais que estão implantadas no concelho. São importantes, sem dúvida, mas eu 
acho que se deveriam debater algumas alternativas, como por exemplo, um projecto que 
foi iniciado pelo Partido Socialista, mas que a Câmara não pode deixar de o continuar, 
que é o projecto da Quinta da Cerca. O Senhor Vereador Manuel Marques andou, nos 
últimos tempos, especialmente preocupado em dotar a Quinta da Cerca com água, porque, 
apesar de estar protocolado com a Liga de Amigos de Conimbriga, há cinco anos, o 
desenvolvimento ecológico da Quinta, esta não tinha água e, actualmente, a Câmara tem 
um depósito com mais de trezentos mil litros de água, numa captação natural que foi feita. 

Estamos a tentar cuidar da captação de investimentos para o concelho, mantendo 
os contactos com os industriais e acarinhando todas as iniciativas, passando pela 
aquisição de terrenos. Estamos a tratar de garantir absoluta segurança a todos os níveis, 
seja o industrial, seja o turístico, seja o termal, não esquecendo o problema do tratamento, 
que é grave, do passivo ambiental das Minas da Urgeiriça. 

Temos feito contactos com a Universidade da Beira Interior, que vai assessorar a 
Câmara no controle dos trabalhos de descontaminação ou de selagem, pelo menos da 
Barragem Velha, trabalhos estes que estão a decorrer. Temos actuado também com 
reserva e com elevação científica no sentido de garantirmos que qualquer pessoa ou 
qualquer industrial, que venha para o nosso concelho tenha absoluta segurança no 
investimento. 

Estamos muito empenhados na vertente turística e, por isso tem havido muitas 
iniciativas da Câmara para acarinhar e transformar o concelho de Nelas, que tem estado 
de costas voltadas para alguns aspectos que consideramos decisivos, como Rio Mondego 
em particular. 

Temos uma realidade que é preciso tratar e acarinhar que é o facto da Dão Sul 
ser actualmente, a accionista maioritária da Casa de Santar, o maior proprietário de vinhas 
do concelho, num produto de referência que é o Vinho do Dão e que mereceu das 
Câmaras anteriores quinze iniciativas da Festa/Feira do Vinho do Dão. Estamos, também, 
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muito empenhados em desenvolver essa vertente que não é só um elemento de referência, 
um produto agrícola, mas também tem uma ligação ao património.  

A Senhora Presidente tem andado em reuniões sucessivas com a empresa que 
explora as águas das Caldas da Felgueira.  

Muito daquilo que foi dito aqui por todos tem que ser uma preocupação da 
Câmara, fundamentalmente o desemprego. A concepção que temos, apesar de ser uma 
preocupação no concelho de Nelas, felizmente não foi ainda atacada por nenhum 
fenómeno semelhante à Lear Corporation, em Póvoa de Lanhoso, que fechou ou à fábrica 
de Calçado, em Pinhel. Não estamos livres de isso poder acontecer, como se viu na 
Borgstena: em meia hora desapareceu uma fábrica e acreditem que é mesmo verdade, que 
a Câmara tudo fez no sentido de acarinhar o Jorge Machado e os industriais no sentido de 
os manter aqui.  

Acho que o futuro do concelho, sem prejuízo de nenhuma catástrofe ou de 
envolventes da conjuntura nacional que podem surgir, está a ser por nós cuidado nas 
várias vertentes; fazemos um apelo ao Partido Socialista para que os factos políticos que 
tragam às Assembleias, ou qualquer requerimento que façam à Câmara, venham 
consubstanciados em problemas concretos que mais nos possam ajudar a repensar e a 
ponderar o futuro do concelho. 

Muito obrigado. 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Questionava se mais alguém pretende usar 

da palavra neste ponto.  
Se mais ninguém pretende usar da palavra neste ponto, passávamos então ao 

ponto 2.2, que é - Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, as alterações 
ao Regulamento de Trânsito na Vila de Nelas. 

Perguntava se algum dos Senhores Deputados pretende usar da palavra neste 
ponto. Senhor Deputado Francisco Cardoso, faz favor.  

O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Eu não percebo nada disto.  
Tenho aqui um desenho e vejo aqui três lugares para a GNR, três lugares para o 

Tribunal e três lugares para os Magistrados. 
Será que os Magistrados são alguém mais do que nós? Têm mais alguns direitos 

do que nós? Nós estamos aqui a diferenciar pessoas só porque um é Juiz e o outro é 
Procurador-Geral da República? Na zona do Tribunal até concordo, porque podem chegar 
carros celulares, ou outro tipo de viaturas referênciadas com o Tribunal. Na zona da GNR 
também admito, para haver lugar para estacionar os seus Jeep´s. Agora, os Magistrados, 
são pessoas como nós, não deveriam ter direito a lugares cativos. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Questionava, se mais alguém deseja usar da 

palavra. Se, efectivamente, mais ninguém deseja usar da palavra neste ponto pô-lo-ia à 
votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está assim aprovado com 25 votos a favor 
e 1 voto contra. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2.- Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a alteração 
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ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
com 25 votos a favor, 1 votos contra e nenhuma abstenção. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Chegámos assim ao fim da Ordem de Trabalhos. Como ainda temos Público na 

sala, o que muito nos preza, endereçava agora a palavra às pessoas do estimado Público 
que deseje usar da palavra. 

Como ninguém do Público deseja usar da palavra, antes de dar por encerrada 
esta Assembleia, informo os Senhores Deputados que a Câmara Municipal oferece a cada 
um dos Senhores um livro do Senhor Dr. Mota Veiga. 

Queria também dar uma palavra de apreço à carta que nos foi endereçada pelo 
antigo Senhor Presidente da República, Senhor Dr. Jorge Sampaio, que muito nos preza 
com a sua resposta. Dou assim por encerrada esta sessão. Muito obrigado por terem 
comparecido. 

Muito boa noite a todos.  
 

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: 

 
 
 
 
 
 
 


