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ATA N.º 14/2014 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA DE 
JULHO DE DOIS MIL E CATORZE  

 
---- Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, estando 
presentes os Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Alexandre João 
Simões Borges, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves. -------------------------------------------------------  
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 1.823.024,43 � (um milhão oitocentos e vinte e 
três mil vinte e quatro euros e quarenta e três cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
149.555,69 � (cento e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e 
nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, cumprimentou todos 
os presentes, declarou aberta esta reunião ordinária pública de 30 de julho de 2014, com 
possibilidade de intervenção do Público e questionou se algum dos Senhores Vereadores se 
queria inscrever para usar a palavra para fazer alguma sugestão, ou alguma crítica. -------------
---- Interveio o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, pedindo um 
esclarecimento, referindo que na última quinta-feira, junto à etar da Urgeiriça, tinha visto uma 
máquina da Câmara Municipal e funcionários, fazendo uma escavação e instalando tubos. No 
dia anterior a esta reunião voltou a esse local e verificou que houve uma ligação direta do 
saneamento da Borgstena para a Ribeira da Pantanha, pensando ele que nem sequer passa 
pelos poços absorventes, que foram executados pelo anterior Executivo Municipal, sempre 
com os devidos pareceres técnicos dos Engenheiros da Autarquia. Questionou o Senhor 
Presidente no sentido de saber se os efluentes industriais da Borgstena já voltaram a correr 
novamente para a Ribeira da Pantanha. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, depois de questionar os restantes Senhores Vereadores, 
se queriam pronunciar-se sobre esta matéria, afirmou que atendendo ao melindre da questão e 
o descaramento da mesma, reserva-se no direito de responder ao Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques no prazo legal de 10 dias e afirmou que estava encerrado o Período de 
Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que também reconhecia o 
melindre da questão, talvez mais que o Senhor Presidente da Câmara, que foi sempre sua 
preocupação, desde que veio para Nelas estudar em 1966 o bem-estar desta terra e dos 
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industriais. Afirmou que tinha sido crucificado na praça pública por ter executado esse 
trabalho, feito de emergência, pois o Executivo Municipal anterior foi confrontado com uma 
situação de possível encerramento daquela zona industrial e queria ser esclarecido, senão vai 
ter que tomar outras medidas para ser, efetivamente, esclarecido, lamentando o facto de estar 
numa reunião ordinária pública, em que o público pode ter algum questão nessa matéria e que 
o Senhor Presidente não o esclareça sobre o que aconteceu, pois o Senhor Presidente sabia 
perfeitamente o que é os Serviços da Autarquia andaram a fazer naquele local e era isso que 
ele que queria saber. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que, até por respeito às pessoas que estavam a 
assistir, e no âmbito da dignidade que merece a discussão de uma reunião da Câmara 
Municipal, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, com essa pergunta e com 
os telefonemas que tem feito para os Serviços Técnicos da Câmara, a perguntar se a empresa 
Aquinos tem licenciamento das obras que anda a realizar, contraria completamente o que ele 
acabava de afirmar. Afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
admite que gosta muito dos industriais, que se preocupa com a instalação de empresas, mas, 
ou não está no seu estado normal, ou anda alterado, tendo em conta o comportamento que tem 
revelado enquanto Vereador desta Câmara Municipal. ----------------------------------------------- 
----O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu ao Senhor Presidente para 
não entrar em questões pessoais e dar informações claras e concretas. -----------------------------  
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques para o 
deixar acabar a sua intervenção com a calma que lhe é possível. ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que andava normal e que 
não ia ao psiquiatra, que o Senhor Presidente disparava em todas as direções para os factos 
pessoais e para lhe responder à pergunta objetiva que lhe tinha feito. Que o Senhor Presidente 
da Câmara tinha perseguido uma pessoa por ser amiga dele, Vereador Dr. Marques, que era 
um industrial e referindo-se ao Senhor Dr. José Lopes Correia, que tinha discursado na 
cerimónia da inauguração da Galeria dos Eleitos Locais, que nessa hora o Senhor Presidente 
tinha-se rebolado na cadeira e que não tinha legitimidade nenhuma, nem moral nenhum para o 
acusar contra os industriais e que tinha acabado a sua intervenção desde que o Senhor 
Presidente da Câmara não o ataque pessoalmente, que era o que tinha feito até aquele 
momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que ia apresentar factos, e que já tinha visto que era intenção 
do Senhor Vereador Dr. Marques fazer um filme nesta reunião de Câmara, ajavardar a 
reunião, que vinha com esse propósito. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente da Câmara é 
que estava a ajavardar a reunião e que pusesse relego na língua pois ninguém na reunião 
ajavarda o que quer que seja. Se ajavarda, vem do javardo, e o único javardo que podia haver 
na reunião de Câmara era o Senhor Presidente.---------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que estava confirmado qual era o propósito do Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques na presente reunião de Câmara, como toda a gente estava a 
constatar, que era, quanto a factos, que era ter questionado os Serviços da Autarquia 
relativamente ao licenciamento da empresa Aquinos, que não o tinha desmentido porque é 
verdadeiro. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para fazer o favor de o deixar 
acabar e que atualmente o Presidente da Câmara não era a Senhora Dr.ª Isaura Pedro, que o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques não mandava na Câmara e que se calasse e que lhe 
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retirava a palavra. Pediu ao funcionário Jorge Henrique para desligar a gravação da reunião e 
interrompeu a mesma durante cinco minutos. ---------------------------------------------------------- 
---- Reiniciada a reunião, o Senhor Presidente pediu desculpa e pediu para ficar registada a 
sua exaltação, mas tinha que dizer a toda a gente presente na sala que por causa de atos de 
gestão do Senhor Vereador Dr. Marques, nos últimos anos, teve que ir ao seu escritório buscar 
o Código Penal, para ter que optar, nos últimos 15 dias, por atos praticados por ele, entre um 
crime de desobediência e a pergunta que ele lhe fez no início da reunião, foi qualificada 
daquela maneira, pois já tinha tido uma conversa com os Senhores Vereadores da Oposição 
no seu gabinete a explicar o que é que se estava a passar relativamente à Borgstena. Afirmou 
ter mostrado aos Senhores Vereadores a notificação que tinha recebido do Ministério do 
Ambiente, em que era notificado, sob pena de crime de desobediência, de praticar 
determinado ato, em consequência de um ato praticado pelo Senhor Vereador Dr. Marques. -- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que presentemente o Senhor Presidente da 
Câmara estava a fazer igual, ou pior. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que tinha sido notificado pelo IGAMAOT, que toda gente 
fique a saber, para praticar um ato que podia ter como consequência o encerramento da 
Borgstena, porque os poços filtrantes que o Senhor Dr. Marques diz que fez valem zero. Pediu 
ao Senhor Vereador Dr. Marques para o deixar acabar de falar e que estava a narrar os factos 
e pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para desmentir algum desses factos. Afirmou que o 
Senhor Vereador Dr. Marques, no anterior Executivo, ligou os efluentes da Borgstena à 
Ribeira da Pantanha, fez meia dúzia de poços que chamou filtrantes, o Ministério do 
Ambiente veio fazer uma inspeção em outubro e disse, os poços valem zero, estão assoreados, 
não filtram nada, o efluente da Borgstena não é tratado. Afirmou que tinha sido notificado há 
um mês e meio para tamponar os esgotos da Borgstena, o que implicava parar a tinturaria, 
numa altura de máxima produção da Borgstena, que implicava quase o encerramento da 
secção de 100 pessoas e o risco de continuação daquela empresa. A alternativa que a Câmara 
fez e que o Senhor Presidente apresentou foi enviar uma comunicação ao IGAMAOT, e 
Ministério do Ambiente, tendo já reunido com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 
estando a informar a Câmara com a calma que lhe é permitida, apresentando factos. Foi à 
APA a Coimbra, pediu reuniões com toda a gente. O Executivo Municipal tinha em curso já a 
perspetiva de uma empresa da Guarda de pôr a funcionar a etar n.º 2, com uma série de 
investimentos que, aliás, já andam há meses a ser discutidos. Houve, inclusivamente, uma 
revisão orçamental para se poder acelerar a compra de motores para pôr a referida etar a 
funcionar, pois não tinha nenhum motor a funcionar, os esgotos de metade de Nelas, como 
ainda não está a funcionar a etar n.º 1, a ir diretos para a ribeira que vai dar a Beijós. Quando 
o Executivo Municipal estava neste processo de instalação dos motores, de fazer o coletor 
para trazer os efluentes da Borgstena, fez-se uma estação elevatória e estava tudo preparado 
para trazer os efluentes para a etar 2. O Executivo Municipal recebeu a notificação, acelerou o 
processo, informou todas as entidades, procedeu-se à instalação dos motores que estão lá a 
funcionar, fizeram-se testes no sentido de minorar o impacto ambiental dos efluentes da 
Borgstena. Fruto desta notificação, sob pena de crime de desobediência, foram feitos testes, 
acelerou-se o processo. Fez-se um procedimento de urgência no sentido da empresa da 
Guarda adquirir mais alguns motores. Como o Senhor Presidente não tinha a garantia deste 
processo e não conhecia a zona de Beijós para onde iam e vão os efluentes da etar 2, de Nelas, 
foi, num domingo de manhã, com o Senhor António Cândido, ver por onde é que passava a 
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ribeira de Beijós e viu que são campos de milho, hortas das pessoas de Beijós, pepinos, 
tomates, alfaces. Em função disto e também dos contactos estabelecidos com o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal e com o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Beijós, comunicou ao Ministério do Ambiente, ao Senhor Secretário de Estado 
do Ambiente, com quem esteve em Lisboa, no mesmo edifício do IGAMAOT, acompanhado 
com o Senhor Dr. Alexandre, por ocasião da última reunião de Câmara, uma comunicação ao 
IGAMAOT e a APA a dizer que, contando que a Borgstena vai encerrar esta sexta-feira e só 
reabre no dia 17 de agosto, que até ao final do mês de Agosto o Executivo Municipal vai 
instalar todos os motores da etar 2 para a colocar em funcionamento e que ia religar os 
esgotos da Borgstena à Ribeira da Pantanha. Que no dia anterior a esta reunião tinha estado a 
falar com o Senhor responsável da APA de Coimbra, Senhor Eng.º Nuno Bravo. Assim, o 
Senhor Presidente ficava irritado porque o Senhor Vereador Dr. Marques fez o que fez. O 
Senhor Presidente foi ao seu escritório para decidir entre um crime de desobediência, um 
crime de poluição e criar dificuldade a um empregador, que nesta altura era o pior que podia 
acontecer ao Concelho de Nelas, despedindo 300 pessoas e o Senhor Vereador Dr. Marques 
vem aqui na primeira reunião, depois de andar a telefonar para os Serviços, nos últimos 
tempos, a perguntar se a empresa Aquinos tem licenciamento, depois de andar a fazer dois 
requerimentos por dia a perguntar se os pendões têm procedimento, qual o procedimento da 
aquisição dos motores da etar 2, onde é que foram comprados, a limpeza dos caminhos 
agrícolas, a máquina, quantas horas foi? Em que caminho foi? Todos os dias a fazer 
requerimentos. O Concelho de Nelas estava uma miséria, como todos sabem, em termos de 
caminhos agrícolas e florestais. Em termos ambientais, o Senhor Presidente enviou uma carta 
ao Senhor Secretário de Estado a dizer, meu querido amigo, não lhe admito que me 
notifiquem sob pena de crime de desobediência porque senão o Senhor Secretário de Estado 
venha ao Concelho de Nelas fechar as fábricas todas, e já agora, as casas todas, cujas pessoas 
fazem as suas necessidades e durante os últimos oito anos ninguém se preocupou com isto e 
tem agora um Ex Vice-Presidente, que foi conivente com isto tudo, que fez isto tudo, que o 
coloca nesta posição, a vir-lhe perguntar se ele está a ligar os efluentes da Borgstena à Ribeira 
da Pantanha. O Senhor Vereador Dr. Marques queria que o Senhor Presidente fechasse a 
Borgstena, que cometesse um crime de desobediência. ----------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que isso foi aquilo que o Senhor Presidente 
queria que ele fizesse quando construiu os poços absorventes, que o Senhor Presidente tinha 
dois pesos e duas medidas e isso não lhe admitia. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que podia comprovar tudo aquilo que acabava de dizer com 
documentos que foram enviados e assim o Senhor Presidente da Câmara tratou disto tudo, fez 
tudo o que acabava de relatar relativamente à Borgstena, porque era um problema da 
Borgstena, que em fevereiro de 2012, a Câmara Municipal assumiu como seu, autorizando a 
Borgstena a ligar os efluentes ao coletor municipal. Não só autorizou a Borgstena, como 
autorizou os aviários de quase quatrocentas mil aves, a fazer uma ligação direta ao mesmo 
coletor que iam para uns poços que não tratavam nada e a APA veio questionar o atual 
Presidente da Câmara o que é que fazia a esses efluentes, tendo ele respondido que não fazia 
nada, que não os tratava. O mesmo Vereador, o mesmo Ex Vice-Presidente da Câmara, que se 
diz defensor dos industriais, que enche a boca com isso, usa o Período de Antes da Ordem do 
Dia para dizer, então, como é, fecha a Borgstena, ou não fecha a Borgstena? ---------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques disse que não tinha dito isso. ---------------------------------
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---- O Senhor Presidente afirmou que era a consequência lógica daquilo que tinha acabado de 
dizer. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para desmontar os factos daquilo que tinha 
acabado de dizer e que tudo aquilo são factos indesmentíveis e apresentou mais um facto que 
é o seguinte, o Executivo Municipal sabe e tem consciência que foi também pela questão 
ambiental que o anterior Executivo Municipal perdeu as últimas eleições autárquicas, além de 
outras questões e de outras calamidades, foi também pela questão ambiental. Assim o atual 
Executivo Municipal tem o compromisso, que já transmitiu a todas as entidades que estão 
ligadas ao ambiente, que estão informadas, todas, sobre aquilo que o Executivo Municipal 
está e vai fazer na área do ambiente. O Executivo Municipal contactou a empresa AGR para 
trabalhar na área do ambiente. Fez-se, inclusivamente, no âmbito do Código da Contratação 
Pública, na área dos compromissos, um procedimento de urgência, que vai ser mostrado ao 
Senhor Vereador Dr. Marques, que o pediu, relativamente a essa exceção, sob pena de crime 
de desobediência. O Senhor Presidente pode afirmar que nunca foi condenado em crime 
nenhum, outros nesta Mesa de reuniões não se podiam gabar do mesmo. -------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques pediu ao Senhor Presidente que não entrasse pela parte 
pessoal, que ele tinha sido condenado por um artigo que o Senhor Dr. José Lopes Correia 
tinha publicado num jornal e lhe tinha pedido para ele dizer que era o autor do referido artigo, 
assumiu-se como autor e não foi ele. Que o Senhor Presidente tinha sido acusado num crime 
de pancada com o Senhor Dr. Marques dos Santos, um grande homem e um grande médico e  
para o Senhor Presidente da Câmara não entrar pelas questões pessoais, mas sim pelas 
questões políticas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que prezava muito o seu registo criminal e a sua honestidade 
e lamentava que os três Membros do Executivo Municipal, estejam sujeitos a isto, pois, em 
tempos, ele, noutras reuniões, não foi tão mal educado como o Senhor Presidente está a ser na 
presente reunião, mas também ele, nessas reuniões de Câmara, foi muito caustico, também foi 
muito interventivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que o Senhor Presidente tinha usado expressões 
como ajavardou e javardo. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que ajavardou é um termo diferente de javardo, ajavardar é 
um adjetivo e pediu desculpa ao Senhor Vereador Dr. Marques porque se ele entendeu isso 
como javardo não era a sua intenção. Ele próprio, noutras reuniões, tinha também 
intervenções causticas e proactivas e por vezes intransigentes, evidentemente, com Câmaras 
anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que o Senhor Presidente chegou a barricar-se no 
edifício da Câmara Municipal, tendo de ser retirado pela GNR, que devia ter calma e que não 
tem moral para dar lições de moral a quem quer que seja. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que não tinha ele, Borges da Silva, mas tinha o Presidente 
da Câmara e que além do Borges da Silva havia nesta Câmara um Presidente da Câmara. ------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques pediu, por favor, ao Senhor Presidente para não misturar 
as questões pessoais com as questões políticas, nem o Vereador, nem o cidadão Manuel 
Marques e que em tempos o Dr. Borges da Silva dirigia um jornal que falava mal dos 
industriais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que nesta Câmara há um Presidente, contrariamente ao que 
acontecia nos últimos anos e que o Senhor Vereador Dr. Marques não é Presidente da 
Câmara, que tenha calma e que terá toda a oportunidade para falar quando ele, Presidente da 
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Câmara lhe der a palavra. Referiu que o Executivo Municipal já enviou para as entidades 
ligadas ao ambiente estas informações e que está á espera do próximo Quadro Comunitário, 
regulamentos do próximo Quadro Comunitário, incluindo com o POVT, que era quem 
apoiava os projetos de investimento para etar,s. O Executivo Municipal já assumiu um 
calendário para nos próximos quatro anos fazer face, quanto mais não seja, a 90% do 
problema da calamidade ambiental que há no Concelho de Nelas, em que mais de treze mil 
habitantes dos catorze mil não têm tratamento de efluentes. As etar,s estão todas cheias de 
silvas e abandonadas, foram abandonadas nos últimos anos, mesmo o pouco investimento que 
foi feito nos últimos anos, pouco funcionamento tinham, não há motor nenhum a funcionar, 
estão completamente abandonadas, não houve nenhum investimento feito e assim o Senhor 
Presidente da Câmara assume o compromisso, sem dizer que está na Câmara doze anos e se 
daqui a quatro anos esse problema não estiver resolvido considerará isso um falhanço 
absoluto e assim existe esse compromisso perante as entidades de que o problema vai ser 
resolvido. Tem pedido às entidades tempo para resolver, precisa de tempo para resolver 
porque não tem os meios financeiros para resolver. Tem havido trabalho nos caminhos 
agrícolas e florestais, que merece, seguramente, o elogio de todos, incluindo do Senhor 
Vereador Dr. Marques, no sentido de evitar o que se verificou há dois anos, que foi o fogo à 
porta de sua casa, no bairro onde vive, e nas zonas industriais, que ardeu tudo por todo o lado. 
Era uma preocupação do Executivo Municipal e assim foi mobilizado um conjunto de meios, 
de tal maneira que as máquinas, que nos últimos oito anos não foram repostas, não foi reposto 
nenhum equipamento, nenhuma retroescavadora, nenhuma motoniveladora, a única máquina 
que funciona em condições é a buldózer, que é do tempo do Senhor Dr. José Lopes Correia. A 
motoniveladora tem 30 anos e o Executivo Municipal tem de pedir à firma Lusofinsa algumas 
peças para ir substituindo. As outras retroescavadoras têm todas também 20, ou 30 anos. Não 
houve investimento da parte do anterior Executivo neste tipo de equipamento. Chegou-se a 
esta altura, quase a meio do ano, sem dinheiro nenhum para investimento. O Executivo 
Municipal fez concursos de fornecimentos contínuo, mas já há falta de recursos financeiros 
para mandar reparar as máquinas. O Executivo Municipal vai resolver os problemas 
ambientais, fazendo um esforço financeiro adicional, dizendo não à construção de muros e 
passeios, embora os munícipes pensem que isso são obras baratas, mas tudo somado é muito 
dinheiro. Pediu desculpa ao Senhor Vereador Dr. Marques pela sua exaltação, mas que resulta 
da circunstância de ao fim de oito meses de mandato de Presidente de Câmara o Executivo 
Municipal estar a sofrer de muitos dos erros de gestão que o Senhor Vereador Dr. Marques 
praticou nos últimos anos, particularmente nos últimos quatro anos, e de tal mameira assim 
foi que o eleitorado, maioritariamente, disse que o Senhor Vereador Dr. Marques não devia 
governar a Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira cumprimentou todos os presentes e 
afirmou que, se calhar, era desnecessária toda esta troca de informação e de exaltação se o 
Senhor Presidente tivesse informado os Senhores Vereadores de toda esta situação, o que 
evitaria que o Senhor Vereador Dr. Marques tivesse levantado a questão, embora as pessoas 
precisem de saber o que é que se passa, mas também não era preciso trazer este assunto para a 
praça pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente pediu desculpa ao Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira e 
afirmou que da mesma forma que ele teve a iniciativa de falar com os Senhores Vereadores 
também os Senhores Vereadores podem tomar a iniciativa de falar com ele sobre os assuntos 
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e que não pusesse  o ónus ao Presidente da Câmara de ter levantado esta questão nesta reunião 
de Câmara, pois não foi ele que levantou esta questão e que já tinha dito ao Senhor Vereador 
Dr. Marques que tem o seu número de telefone, sabe onde é o seu gabinete, não está impedido 
de o fazer, sabe que se corresponde com o Presidente da Câmara, por escrito, pois envia dois 
requerimentos por dia. Mas não está impedido de vir aos Serviços falar com o Senhor 
Presidente para ele lhe dar todos os esclarecimentos. O mesmo se aplica ao Senhor Vereador 
Artur Jorge dos Santos Ferreira, ou seja, se alguma coisa se passava numa matéria, que pela 
dificuldade de solução neste momento, não deve ser exacerbada do ponto de vista político, 
nisso estão todos de acordo. Achava inqualificável a atitude do Senhor Vereador Dr. Marques 
pois, em vez de ter andado no dia anterior a esta reunião a ver os tubos, devia ter vindo falar 
com o Senhor Presidente da Câmara e ele explicava-lhe o que é que se passava. Em vez disso 
andou a ver os tubos, acompanhado pelo Professor Luis Pinheiro e pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que andou lá sozinho e 
pediu, por favor, ao Senhor Presidente para ser verdadeiro, andou lá sozinho, fotografou 
sozinho e que o Senhor Presidente deve primeiro informar-se como é que as coisas se 
passaram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou estar a transmitir a informação que lhe tinha chegado, que o 
Senhor Vereador Dr. Marques devia ter calma e admitia não ser verdadeira a informação que 
tinha recebido. Se o Senhor Vereador Dr. Marques tivesse contactado o Senhor Presidente da 
Câmara ele ter-lhe-ia explicado que é que se está a passar, como foi obrigado a explicar-lhe 
nesta reunião de Câmara, com mágoa dele, Presidente da Câmara, com mágoa para a Câmara, 
com mágoa para os industriais envolvidos que não gostam de se ver envolvidos nesta 
trapalhada, querem é criar emprego. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques o favor de, no afã 
político, não estragar aquilo que ele diz que é a sua boa imagem perante os industriais. Para 
não andar presentemente preocupado, pois em tempos viu nascer no Município pavilhões que 
nem um papel existe na Câmara e agora anda preocupado com a ampliação de um empregado 
que se propõe criar 600 postos de trabalho. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que o Senhor Presidente estava enganado pois 
tinha sido ele que o insultou numa reunião de Câmara tentando que os funcionários da 
Autarquia o incriminassem, que estava muito enganado. ---------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que lhe dará a palavra quando ele entender para o Senhor 
Vereador Dr. Marques responder, mas que ele, Vereador Dr. Marques, julga-se Presidente da 
Câmara, pois estava a tentar dirigir a reunião de Câmara. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que doíam ao Senhor Presidente da Câmara as 
perguntas que ele lhe fazia. Que as pessoas vêm queixar-se a ele, Vereador Dr. Marques que  
o Senhor Presidente pediu uma sindicância ao mandato anterior e que presentemente está a 
proceder da mesma forma, fazendo obras sem qualquer procedimento e que eram os mesmos 
fornecedores, pois o Senhor Presidente tem dois pesos e duas medidas, quando é para atacar 
tem um peso, quando é para defender tem outro. ------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Marques estava a utilizar a 
palavra sem ele lha ter dado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, começando 
por cumprimentar todos os presentes afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
desqualifica a política, ajavarda a política, no significado que essa palavra tem, pois o Senhor 



 
                                                                                                                             Fls.__________ 

 
 
 
 
 
 
 

Reunião de 30/07/2014 

8 
 

Vereador Dr. Marques tem problemas com o dicionário, já o manifestou várias vezes, e o 
significado de ajavardar é tornar, ou fazer grosseiro e nesse significado o Senhor Vereador Dr. 
Marques ajavarda a política. O referido Senhor Vereador não tem o mínimo de vergonha, pois 
os únicos industriais com que ele, efetivamente, se preocupa, são os que não exercem 
atividade no Concelho de Nelas, que são os banqueiros. Os únicos industriais com que o 
Senhor Vereador Dr. Marque se preocupa são os banqueiros, que têm a Câmara como refém. -
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para estar calado pois não é 
ele que dirige as reuniões de Câmara, que tenha educação e não seja mal educado, não seja 
mal educado e que não sabe fazer debate político, tem é falta de educação. No Parlamento as 
pessoas não falam umas em cima das outras. O Senhor Vereador Dr. Marques quer fazer 
debate político nas reuniões de Câmara uma vez que ninguém lhe passa cartão em lado 
nenhum, que tenha paciência e que ouça as verdades. O termo ajavardar está bem aplicado e 
subscreve o adjetivo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Continuou a sua intervenção o Senhor Vice-Presidente da Câmara, repetindo que o termo 
ajavardar tem o significado de tornar, ou fazer grosseiro, que o Senhor Vereador Dr. Marques 
torna a política grosseira, que não é digno de exercer a política porque não tem o mínimo de 
vergonha. O Senhor Vereador Dr. Marques e o seu Executivo deixaram a Câmara numa 
situação miserável, em termos financeiros e referiu-se a ele por ser o único elemento do 
anterior Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que o Executivo Municipal queria que ele 
abandonasse a Câmara, mas ele não abandona. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente perguntou se podia falar pois esteve a ouvir o Senhor Vereador 
Dr. Marques caladinho, pois o referido Senhor Vereador julga-se Presidente da Câmara que 
até um bocadinho antes deu a palavra ao Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, o 
que não deixa de ser curioso. Afirmou também que o Senhor Vereador Dr. Marques ainda não 
tinha interiorizado que tinha perdido as eleições. O Senhor Vereador Dr. Marques veio 
perguntar ao Executivo Municipal se a Borgstena estava a descarregar para a Ribeira da 
Pantanha e, de facto, a Borgstena está a descarregar para a Ribeira da Pantanha conforme o 
referido Senhor Vereador tinha autorizado no mandato anterior, exatamente da mesma 
maneira. Questionou o Senhor Vereador Dr. Marques no sentido de saber quantas ETARs é 
que ele deixou a funcionar no Concelho de Nelas, quantas é que têm licenciamento, quantas é 
que são industriais e quantas é que são domésticas, ou seja, a herança deixada pelo Senhor 
Vereador Dr. Marques é a sua preocupação com os industriais da banca, da finança, que todos 
os meses vêm buscar à Câmara cerca de cento e vinte mil euros, que os impedem de resolver 
os problemas gravíssimos deixados pelo anterior Executivo em termos ambientais, em termos 
de circulação rodoviária, em termos de águas, em termos de tudo, em termos de requalificação 
dos parques industriais. A política não é um circo e que o Senhor Vereador Dr. Marques devia 
ser coerente com aquilo que fez no passado, que não transformasse a Câmara num circo, 
como andou a fazer durante anos. A Câmara não é um circo e as pessoas que elegeram a atual 
Câmara Municipal merecem  respeito, que o Senhor Vereador Dr. Marques não venha sacudir 
a água do capote, que no circo há muitos animais e muitos artistas e que o Senhor Vereador 
Dr. Marques devia interiorizar aquilo que fez e se está aflito com alguma coisa que não tente 
criar fait-divers. Questionou o Senhor Vereador Dr. Marques no sentido de saber, que se gosta 
dos industriais do Concelho, porque é que lhes legou a derrama na taxa máxima, se gosta 
tanto do Concelho de Nelas porque é que legou aos seus municipes o IMI no máximo. --------- 
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---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que o Senhor Vice-Presidente renegociasse os 
empréstimos e baixasse esses impostos. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Marques já anteriormente 
disse que não percebe nada de finanças públicas e que, pelos vistos, não percebe nada de 
muitas coisas porque sabe que o que acabou de sugerir é impossível de fazer, mas que ele 
gostava de lançar fumo para ver se alguns dos seus correligionários acreditava nele. Que o 
Senhor Vereador Dr. Marques já o tinha acusado de querer queimar o Concelho e de o ter 
conseguido, que o Senhor Vereador Dr. Marques era literal naquilo que dizia, que já disse que 
percebia de bombeiros e que toda a gente percebia de bombeiros, que sabia de tudo, era 
conforme lhe convinha. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para ter calma e ser coerente. 
--- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que tinha calma até por ver o Senhor Vice-
Presidente, que tanto mal fez a este Concelho, sentado na mesa de reuniões de Câmara. --------
------------------------------------------- 
--- O Senhor Vice-Presidente afirmou que voltava a repetir o que já lhe tinha dito em tempos, 
que o Concelho de Nelas ser constituído por cinco Freguesias e duas Uniões de Freguesias, 
não é constituído só por duas, ou três e o mal que o Senhor Vereador Dr. Marques diz que os 
outros fazem ao seu Concelho é aquilo com que o Executivo tem que lidar diariamente e que 
o Senhor Vereador Dr. Marques presentemente e convenientemente diz que se esquece e tenta 
impingir a outros. Que o Senhor Vereador Dr. Marques estava a acusá-lo de fazer mal ao 
Concelho quando ele apenas está na Câmara há oito meses. É ridículo o Senhor Vereador Dr. 
Marques dizer a alguém que está na Câmara, e na política ativa, há oito meses, com 
responsabilidades executivas vir acusá-lo de querer destruir o Concelho, enquanto o Senhor 
Vereador Dr. Marques está na política e na Câmara há pelo menos 31 anos. O Senhor 
Vereador Dr. Marques teve a desfaçatez e teve a coragem de se candidatar em coligação com 
o Movimento de Restauração do Concelho de Canas de Senhorim. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente da Câmara 
estava �picado� com ele pois ele sabia que alguns fornecedores já se lhe vieram queixar que 
atualmente estão na mesma situação em que ele, Vereador Dr. Marques, os deixou e a quem o 
Senhor Presidente da Câmara deve dez mil euros e mais a alguns deles. Que o Senhor 
Presidente tinha participado da gestão do anterior Executivo à IGF e ao Tribunal de Contas e, 
presentemente, neste mando estão a fazer exatamente a mesma coisa e que tem provas disso ( 
exibindo o telemóvel dizendo que tem inclusive gravações de conversas com fornecedores 
que disseram isso mesmo), que o Senhor Presidente está a fazer os procedimentos a correr e 
de uma forma célere, mas esqueceu-se da propaganda eleitoral que tinha feito. ------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Vice-Presidente voltou a afirmar que não foi ele que se aliou, nem andou de 
mão dada com o líder do Movimento para a Restauração do Concelho de Canas de Senhorim, 
e isso mostra bem a dignidade e coerência política do Senhor Vereador Dr. Marques. ------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que negava aquilo que o Senhor Vereador Dr. Marques 
tinha acabado de dizer, não existindo na Câmara Municipal, com a sua presidência, nenhuma 
despesa realizada sem cabimento e sem compromisso e nos termos que estão definidos em 
termos legais para a assunção de compromisso de realização de obras. Não existe, nega isso e 
com os esclarecimentos que ia dar ao Senhor Vereador Dr. Marques, esperava que ele, na 
próxima reunião, se retrate da enormidade que estava a insinuar. O Senhor Presidente afirmou 
que métodos pidescos e outros métodos utilizados pelo Senhor Vereador Dr. Marques utiliza, 
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o que também é revelador do ajavardamento da política que o referido Senhor Vereador está 
habituado a fazer quando diz que tem gravações. O que mobiliza o Senhor Vereador Dr. 
Marques, infelizmente, a maneira como está a fazer política, a maneira como se está a 
comportar é verdadeiramente pidesca e, portanto, reafirma o que tinha dito no princípio da 
reunião de Câmara, que achava que o Senhor Vereador Dr. Marques não andava no seu estado 
normal. Apesar disso e com toda a calma e respeito democrático e relativamente a factos e ao 
que entender, com a calma e com a celeridade que for possível, relativamente a tudo o que foi 
descrito nesta reunião o Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Presidente é 
que devia ter calma pois ele sempre se manteve calmo e sereno, pois o Senhor Presidente 
queria que ele enveredasse por essa mesma postura mas ele já lhe tinha dito que esse tempo já 
lá vai há muito tempo, tal como o Constantino, já se tinha ido embora. Quanto à parte pidesca 
é para provar factos, se entende isso como método pidesco era problema seu, que estava a 
fazer uma investigação para se defender daquilo que o Senhor Presidente da Câmara lhe tinha 
feito, a ele e aos demais empreiteiros e fornecedores deste Concelho que trabalharam de uma 
forma honesta e aplicada no bem-estar das populações. Afirmou que o Senhor Vice-
Presidente podia-se rir e fazer o que quisesse. ---------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Marques dava-lhe vontade 
de rir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que os empreiteiros e fornecedores trabalharam 
com o anterior Executivo Municipal de uma forma séria e honesta e o atual Executivo, de 
uma forma política e para o crucificar na praça pública, porque sabem muito bem quem é que 
lhe vai fazer oposição e quem é que está no combate político porque os Senhores do atual 
Executivo Municipal pensavam que chegavam à Câmara e que vinham com a sindicância e 
que o amedrontavam, mas quem não deve não teme, porque deixou esta Câmara Municipal 
mais pobre do que quando cá entrou. Que está à vontade, pois ainda há pouco tempo fez uma 
informação ao Tribunal Constitucional sobre a sua declaração de rendimentos, tendo mandado 
as contas bancárias, os NIB,s e todas as suas declarações de IRS, portanto estava à vontade, se 
calhar o mesmo não acontecerá com outras pessoas a mesma transparência e o mesmo à 
vontade para fazer isso. E que o atual Executivo Municipal, de uma forma muito, muito 
ingrata, tentou atingi-lo a ele através de outras pessoas e disseram para processar a Câmara 
anterior e processá-lo a ele, Vereador Dr. Marques, estava à vontade para ser processado. 
Quanto aos factos, afirmou que a firma Borgstena, em 2008, veio a esta Câmara fazer um 
pedido, votado e autorizado também pelo Senhor Presidente, que era Vereador nessa altura, 
para ligarem diretamente, o que está a dizer está numa ata de reunião de Câmara que ele não 
conseguia encontrar, ou seja, deliberou e autorizou que a Borgstena ligasse diretamente os 
seus esgotos para a Ribeira da Pantanha. ----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que isso era falso. -------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que então se isso era falso, procurou 
nos seus documentos e então disse que ia fazer chegar ao jornal a prova conforme o Senhor 
Presidente votou e autorizou a descarga dos esgotos da firma Borgstena na Ribeira da 
Pantanha e continuou a procurar esse documento. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que, relativamente à firma Borgstena, o Senhor 
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Vereador Dr. Marques diz que tem em casa muitos documentos e depois, como noutros casos, 
não aparece nada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques reafirmou que tinha em sua casa a prova do que o 
Senhor Dr. José Manuel Borges da Silva, enquanto Vereador no poder, em 2008, votou 
favoravelmente o pedido da ligação dos efluentes da firma Borgstena para a Ribeira da 
Pantanha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que isso deve ser a mesma coisa em relação aos 
aviários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que esse pedido estava votado favoravelmente 
pelo Senhor Presidente da Câmara, pelo Senhor Vereador Dr. Marques e por quem estava na 
Câmara Municipal nessa altura e que ia trazer cópia dessa ata e que foi pedido pela firma 
Borgstena e votado por essa Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente ditou para a ata que até que o Senhor Vereador Dr. Marques 
apresente esse documento, não vai apresentar nada porque isso é falso. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques pediu ao Senhor Presidente para os serviços consultarem 
os livros de atas de 2008 e 2009, essa deliberação de um pedido da Borgstena para ligar os 
efluentes à Ribeira da Pantanha, assunto que o Senhor Presidente da Câmara votou 
favoravelmente, como ele votou e todos os demais que estavam na Câmara Municipal nessa 
altura. Voltou a pedir ao Senhor Presidente para os serviços consultarem esses livros de atas 
pois naquele momento não era possível interromper a reunião e ir a casa buscar esse 
documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que em 29 de setembro de 2013 houve umas eleições 
autárquicas e que no dia 27 de setembro de 2013 houve uma declaração da Câmara, assinada 
pelo Vice-Presidente da altura, Dr. Manuel Marques, a autorizar os aviários da Corujeira, 
propriedade do Senhor Moreira, a fazerem a descarga direta dos esgotos na Ribeira da 
Pantanha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques confirmou e não negou a existência desse documento. ---
---- O Senhor Vice-Presidente questionou o Senhor Vereador Dr. Marques no sentido de saber 
porque é que não levou esse assunto a reunião de Câmara. ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques insistiu para que o Senhor Presidente ordenasse aos 
serviços para consultar o livro de atas de 2008, conforme o Senhor Vereador Dr. Borges da 
Silva votou favoravelmente a ligação dos esgotos e efluentes da firma Borgstena à Ribeira da 
Pantanha. Disse que ia apresentar esse documento, que sabia quem é que estava presente na 
sala de reuniões e que lhes ia entregar em mão essa parte da ata e vai fazer chegar às pessoas 
para não passar por mentiroso. --------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que confirmava que em 2008 fez o pino, isto numa altura 
em que estava em boa forma física, o pino confirma, votar favoravelmente não confirma. -----
--- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que então ia-se ver se isso era verdade, ou 
mentira, pois, infelizmente, não trouxe esse documento para a reunião de Câmara. --------------
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Marques estava a dizer que 
tinha vergonha pela forma como legou o Concelho às pessoas e daquilo que fez, que estava a 
dizer que tinha vergonha dos seus atos ------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que tinha vergonha era do facto do Senhor Dr. 
Alexandre Borges ser Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nelas. Afirmou que o seu 
passado não o envergonha, o seu passado não o envergonha, nem pessoal, nem político, nem 
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pela via da droga, nem pela via do roubo e que o Senhor Vice-Presidente estava muito 
enganado. Pode é envergonhar o passado do Senhor Vice-Presidente da Câmara. ----------------
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques deve ter 
em casa um fato que veste quando está no poder e um outro que usa quando está na oposição. 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que foi colocado, em Viseu, na 
Proteção Civil, com a cunha do Partido Socialista. ------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente solicitou ao Senhor Vereador Dr. Marques para lhe mostrar o 
seu concurso de admissão à Câmara de Nelas e à de Mangualde. Que ele lhe mostrava o seu 
concurso de admissão à Função Pública. Que era elucidativo ter acabado fazer a acusação 
infame que tinha feito e que depois o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques vem dizer nas 
reuniões de Câmara para não entrar no ataque pessoal. É o que ele lhe diz, o Senhor Vereador 
Dr. Marques deve ter um fato, um fato sem C, mesmo fato, que veste quando está no poder, 
que lhe permite fazer tudo e mais alguma coisa e depois tira esse fato, veste o fato da 
Oposição e esquece-se de tudo. É fácil, tira o fato, veste um fato levezinho que lhe permite 
dizer tudo, inclusivamente mal dele próprio. O Senhor Vereador Dr. Marques deixou o 
Concelho numa miséria e depois vem dizer na reunião que é uma vergonha os esgotos 
estarem ligados para a Ribeira da Pantanha Que estava a dizer uma falsidade pois o Senhor 
Presidente nega ter aprovado esse pedido, mas o Senhor Vereador Dr. Marques assume que 
votou deitar os esgotos na Ribeira da Pantanha, diz que votou e é favorável a deitar os esgotos 
na Ribeira da Pantanha e vem aqui e agora dizer que está preocupado pelo facto dos esgotos 
estarem a correr na Ribeira da Pantanha. Que desculpasse, mas ou era bipolaridade, ou 
esquizofrenia política, que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques se decidisse, não seja 
duas pessoas diferentes. O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques esteve na Câmara a tomar 
decisões, esqueceu-se, é outra pessoa. Já sabia que do ponto de vista da exaltação é outra 
pessoa nova, que já não se chateia. Achava bem porque não queria andar à pancada, nem 
coisa que o valha, ainda bem, até porque, sob esse ponto de vista, o Senhor Vice-Presidente 
tinha medo do Senhor Vereador Dr. Marques, ainda lhe podia bater e ele queria conservar a 
sua integridade. Até achava que era bom que se tratassem todos por Vereadores sem usar os 
títulos académicos e o Senhor Presidente. Mas então o Senhor Vereador Manuel Marques, 
que vem às reuniões de Câmara dizer e afirmar, da sua própria boca, que votou 
favoravelmente os esgotos da firma Borgstena na Ribeiram da Pantanha, cometendo um crime 
ambiental, o mesmo Vereador Manuel Marques vem, presentemente, na Oposição, questionar 
porque é que os esgotos estão a ir para a Ribeira da Pantanha e depois não quer que o Senhor 
Vice-Presidente se ria. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----------- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não era essa a questão que 
estava a ser levantada, mas sim o fait-divers que o Senhor Presidente fez e que esta Câmara 
fez e que o Senhor Minhoto fez pelo facto do Executivo Municipal anterior ter ligado, com o 
parecer técnico e ter feito os poços absorventes para ligar os efluentes à Ribeira da Pantanha. -
------------- O Senhor Presidente afirmou que não havia parecer técnico nenhum, que isso era 
mentira. ---- O Senhor Vereador Dr. Marques reafirmou que havia um parecer técnico e pediu 
ao Senhor Presidente para chamar os técnicos da Autarquia à reunião de Câmara. ---------------
------- O Senhor Presidente disse que não chamava técnico nenhum e que tinha que dizer ao 
Senhor Vereador Dr. Marques, muito claramente e sob palavra de honra, que jurava pelos 
seus filhos que não havia parecer técnico nenhum. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques 
para não inventar, não chamava nenhum técnico. Que já tinha perguntado várias vezes e 
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aquilo que o Senhor Vereador Dr. Marques estava a dizer era falso, não existia, não lhe foi 
dado qualquer parecer técnico. Que tinha pedido aos Serviços Técnicos justificação técnica 
escrita para a realização daquela obra, dizem-lhe que não existe. Que tinha pedido informação 
técnica justificativa daquela obra oralmente nenhum dos técnicos da Câmara Municipal 
perante o Presidente de Câmara garantiu a validade técnica daquilo que foi executado. ---------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques requereu que os técnicos da Autarquia fossem à 
reunião de Câmara. Informou que os poços absorventes tinham o parecer do Eng.º Luis de 
Almeida, já falecido, e que esse parecer estava feito nos Serviços Técnicos de Obras. --------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara indeferiu liminarmente esse requerimento por entender 
que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques queria montar uma estratégia de intimidação aos 
funcionários da Autarquia. Afirmou que não existia justificação técnica nenhuma para essa 
obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques não estava ali a dizer na reunião, nem estava a 
ser incoerente, que é aquilo que o Senhor Vice-Presidente quer dizer. Ele queria-se era 
defender do ataque feroz, vil, de uma forma tão baixa, que lhe fizeram por ele ter ligado os 
efluente da Borgstena à Ribeira da Pantanha, que estão na Câmara Municipal os projetos 
feitos pelos técnicos da Autarquia e para o Senhor Presidente da Câmara chamar à reunião os 
referidos técnicos para ver quem fala verdade, pois até à presente data as águas residuais da 
Borgstena ainda passavam pelos poços absorventes, com alguma filtragem de massa orgânica, 
isto segundo informação que tinha dos técnicos da Autarquia. Ao contrário, o Executivo 
Municipal atual fez bypass. Informou também que o Executivo Municipal anterior foi 
ameaçado pelo facto de quererem encerrar a Borgstena se não lhe fosse resolvido o problema 
dos seus efluentes. Interveio junto do partido que representa nas reuniões de Câmara, junto 
das entidades que tutelam a área do ambiente para que a Borgstena não fosse encerrada. 
Felizmente isso não aconteceu e felizmente isso não acontecerá. Presentemente, estava 
revoltado nesta reunião de Câmara pelo facto do atual Executivo Municipal ter crucificá-lo 
por ele ter mando ligar os esgotos da Borgstena para a Ribeira da Pantanha, crucificaram-no 
por causa das faturas e presentemente o atual Executivo Municipal está a fazer exatamente a 
mesma coisa. Em relação ao crime de desobediência, questionou o Senhor Presidente se 
presentemente não continuava a haver crime de desobediência visto que o atual Executivo 
Municipal também ligou os esgotos da Borgstena para a Ribeira da Pantanha. Pediu ao 
Senhor Presidente para lhe mostrar o estudo efetuado pelos Serviços Técnicos, ou por uma 
empresa externa ao Município que permitiu fazer a ligação dos referidos esgotos à etar n.º 2, 
ou seja, o estudo do impacto ambiental que poderia vir a causar na etar n.º 2 a ligação dos 
efluentes da Borgstena. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges afirmou que esse estudo existe. ----------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques insistiu que então que lho mostrassem e que o 
trouxessem à reunião de Câmara. Pediu para o Senhor Presidente interromper novamente a 
reunião e ir pedir esse estudo. Afirmou não estar arrependido de ter mandado fazer muros e 
passeios, pois, aliás, parecia-lhe que, presentemente, a população também pedia ao Senhor 
Presidente a construção de muros e passeios, pois essa era a vontade das populações que ele 
sempre respeitou. Em relação à etar n.º 2, de Nelas, afirmou ter ido sozinho no dia anterior a 
esta reunião ao local, tê-la fotografado, pois não tem medo de andar sozinho pois o seu 
passado não o amedronta, nem traz cidadãos atrás dele por ser incorreto com eles e apenas 
respondeu em tribunal num processo que o Senhor Presidente bem conhecia, referente ao 
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jornal Correio de Nelas, em que o Senhor Dr. José Lopes Correia escreveu um artigo contra o 
Senhor Dr. Vaz Freixo, tendo nessa altura o Senhor Dr. José Lopes Correia pedido ao falecido 
Rui Neves para pedir a ele, Vereador Dr. Marques, para assumir a autoria desse artigo e não 
se importa de ter sido condenado por ter assumido a autoria desse artigo, não está arrependido 
por isso e se estivesse arrependido tinha dado conhecimento público desse facto. ----------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, questionou o Senhor Vereador Dr. 
Marques se ele não estava arrependido de ter mentido em tribunal. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou não estar arrependido por ter mentido 
em tribunal por defesa de um amigo por quem estava solidário, nem por ter defendido o 
falecido Padre Costa. Quanto às dificuldades por causa do empregador Borgstena, também ele 
teve dificuldades com esse empregador, mas que o Senhor Presidente tinha o dever de ter 
chamado os Senhores Vereadores ao seu gabinete e dizer que tinha corrido mal a resolução do 
problema, que tinha ligado os efluentes sem estudos, sem condições nenhumas, a lagoa 
macrófita que está na etar n.º 2 não funciona, reconhecia que estava mal, mas ao contrário o 
Senhor Presidente fez o contrário, pois ainda presentemente fez o cartão dos idosos, já fez o 
folclore na praça e só nesta reunião é que esse assunto vem para aprovação. É essa a boa 
maneira de fazer política do Senhor Presidente que nem sequer convidou os Senhores 
Vereadores da Oposição. Também soube que o Senhor Presidente vai conceder subsídios às 
associações desportivas e assinar os contratos-programa e esse assunto nem a reunião de 
Câmara os trouxe. O Senhor Presidente da Câmara trabalha assim e quer nesta reunião dar 
uma imagem de bonzinho e os Senhores Vereadores da Oposição que se calem e para lhe 
darem solidariedade. Afirmou que dará solidariedade ao Senhor Presidente quando for 
preciso. Estava na reunião de Câmara no combate quando for preciso para defender o 
Concelho, mas da forma como o Senhor Presidente estava a atuar politicamente que não 
contasse com a sua solidariedade. Se o Senhor Presidente queria que ele, Vereador Dr. 
Marques, se calasse, devia ter chamado os Senhores Vereadores da Oposição ao seu gabinete, 
explicar-lhes o problema, da mesma forma que tratou de outros assuntos, em que os Senhores 
Vereadores da Oposição se calaram, embora sabendo que aquilo que estava a fazer era tudo 
ilegal, não havia qualquer projeto nessa matéria, não havia estudo de impacto ambiental nessa 
matéria, os Senhores Vereadores da Oposição calaram-se e, presentemente, o Senhor 
Presidente não teve a coragem de forma democrática de chamar os Senhores Vereadores da 
Oposição e dizer-lhes, isto correu mal, por favor ajudem-me aqui a resolver este problema. 
Pelo contrário, o Senhor Presidente não fez nada disso como, aliás, fez por causa do 
encerramento do posto médico de Carvalhal Redondo, e do de Santar, em que pediu o apoio 
dos Senhores Vereadores e depois foi para Coimbra com o Senhor Dr. Américo e com o 
Senhor Dr. Jorge Alves e os Senhores Vereadores da Oposição ficaram sem saber que isso 
aconteceu. Assim, para ele, Vereador Dr. Marques, essa não é a postura política correta do 
Senhor Presidente da Câmara e que o Senhor Presidente não contasse com qualquer seu 
donativo para esse peditório pois ele não vai dar. Ou o Senhor Presidente assume uma 
responsabilidade política séria e assim pode contar com o apoio dos Senhores Vereadores da 
Oposição para o que der e vier, ou então, a trabalhar assim, não contasse com ele, pois o 
Senhor Presidente só chama os Senhores Vereadores para lhes dar �porrada�, ou quando está 
entalado. Mas mesmo quando está entalado tenta arrumar com as culpas para cima da 
desobediência, para cima dos Membros da Oposição que querem encerrar postos de trabalho. 
Pediu ao Senhor Presidente para não dizer aos fornecedores, que têm faturas de setecentos mil 
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euros por receber, que ele, Vereador Dr. Marques, é o culpado deles não receberem, fica-lhe 
mal e ele tudo fará para que eles recebam. Para não dizer isso ao Senhor Mendes, nem aos 
fornecedores. Pode dizer aos fornecedores que se quer falar em nomes então que fale em 
Manuel Marques e em Isaura Pedro, está á vontade, pois presentemente está mais pobre do 
que quando entrou na Câmara e em sua casa não tem um tostão, nem nas suas contas 
bancárias, de nenhum empreiteiro que prestou serviço de uma forma séria e honesta nesta 
Câmara Municipal. Desejou que o mesmo acontecesse neste mandato----------------------------- 
--- O Senhor Presidente deu por encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia pois já 
tinham passado mais de sessenta minutos de reunião. -------------------------------------------------               
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
(117/20140730)1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2014 
---- O Senhor Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar 
relativamente ao teor da ata em análise. -----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques felicitou os Serviços pela forma como a ata 
estava elaborada e dizer que valeu, de facto, a pena o pedido de gravação das reuniões, pois 
presentemente as atas estão, mais ou menos, bem elaboradas. Diz mais ou menos pois não 
tinha o suporte áudio para dizer que a ata está cem por cento daquilo que se passou na reunião 
e que é isso que a lei impõe que, de facto, seja exatamente o que se passou na reunião. Por 
isso queria felicitar os Serviços da Câmara e felicitar o Senhor Presidente também pelo facto 
de ter permitido e de ter colaborado que as reuniões de Câmara fossem gravadas. Assim, não 
dá só �porrada�, sem querer ajavardar a reunião, critica quando tem que criticar e também tem 
de louvar o Senhor Presidente, já o fez mais que uma vez. Aliás quando o Sport Lisboa e 
Nelas não fechou as portas, o Senhor Presidente também colaborou nessa matéria e é nessa 
postura que ele, Vereador Dr. Marques, está. Reafirmou que se o Senhor Presidente precisar 
do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, de uma forma séria, tem-no na reunião de Câmara 
para defender os interesses do Concelho de Nelas, como sempre fez quando quiseram dividir 
o Concelho de Nelas com Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou, em nome dos Serviços e em nome do Presidente da Câmara 
que revê as atas e lhes faz as devidas correções quando é necessário, agradeceu esse juízo. ----
---- Posta à votação a ata da reunião ordinária anterior, realizada em 11 de junho de 2014, foi 
a mesma aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 
(118/20140730)1.2.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 
ANTERIOR, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2014  
---- O Senhor Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar 
relativamente ao teor da ata em análise, não se tendo verificado nenhuma intervenção dos 
Senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a ata da reunião ordinária pública anterior, realizada em 25 de junho de 
2014, foi a mesma aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------------- 
(119/20140730)1.3.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2014 
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---- O Senhor Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar 
relativamente ao teor da ata em análise, não se tendo verificado nenhuma intervenção dos 
Senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a ata da reunião ordinária anterior, realizada em 09 de julho de 2014, foi a 
mesma aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 
 

2 � EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
(120/20140730)2.1.INTEGRAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB DE CARVALHAL 
REDONDO NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM � 
DISCUSSÃO E EVENTUAL DELIBERAÇÃO (AGENDAMENTO REQUERIDO 
PELA J. F. DE CANAS DE SENHORIM E PELO SENHOR VEREADOR DR. 
MANUEL DA CONCEIÇÃO MARQUES)  
---- Presente um requerimento, datado de 10 de julho de 2014, do Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
Manuel da Conceição Marques, Vereador da Coligação PPD/PSD-CDS/PP, eleito pelas listas 
do CDS/PP, vem expôr e requerer a V.ª Ex.ª o seguinte: ------------------------------------------ ---
---- No início da reunião da Câmara Municipal, realizada ontem, o requerente foi confrontado 
com uma carta enviada pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. ---------------------------
---- Considerando que o assunto é de primordial interesse para a Freguesia de Canas de 
Senhorim e para educação concelhia, designadamente para a manutenção do Agrupamento de 
Escolas daquela Freguesia e o consequente bem-estar das crianças, requeri nos termos do 
artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o agendamento da carta acima 
identificada naquela própria reunião. -------------------------------------------------------------------- 
---- Entendeu V.ª Ex.ª que o meu pedido era ilegal, não o sujeitando, por isso, o requerido à 
votação daquele órgão, Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------------
---- Quanto à ilegalidade, ou não do pedido, ao conteúdo, seu interesse e ao resultado das 
consequências, por poupança de escrita, nem sequer me atrevo a tecer quaisquer 
considerações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que o assunto versado na carta é preocupante, e está em cima da mesa, 
requeiro, nos termos do artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do já citado diploma legal o agendamento 
daquele expediente enviado pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, na próxima 
reunião do Executivo.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, um ofício, datado de 08 de julho de 2014, da Junta de Freguesia de 
Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Depois da reunião entre a Câmara Municipal de Nelas representada por V.ª Ex.ª, as Juntas 
de Freguesia de Canas de Senhorim, Carvalhal/Aguieira e Lapa do Lobo, onde foram 
decididos, entre outros assuntos, a passagem da Escola EB1 de Carvalhal Redondo 
(pertencente à rede do Agrupamento de Nelas) para a rede do Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim � situação aceite e votada unanimemente pelos legais representantes das 
Juntas de Freguesia � incluindo também a vontade inequívoca do Senhor Presidente da União 
de Freguesias de Carvalhal e Aguieira. ------------------------------------------------------------------ 
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---- Devido à reorganização da rede escolar (que a todos apanhou de surpresa) � a Escola EB1 
da Aguieira encerra e os alunos passam a integrar a EB1 de Carvalhal Redondo que, por 
pertencer ao Agrupamento de Nelas, coloca definitivamente o início de um ponto final no 
Agrupamento de Canas de Senhorim, já com baixos índices de número de alunos para a 
prossecução dos seus objetivos que serão também o de todos nós. ---------------------------------- 
---- É com grande admiração que assistimos a situações que em nada dignificam a saúde da 
educação Concelhia, só com o propósito de acabar de vez com o Agrupamento de Canas. 
Contrariamente a tudo isto, temos ouvido de V.ª Ex.ª, tal como todos nós, manifesta-se 
perfeitamente a favor da sua continuidade. ------------------------------------------------------------- 
---- Claro que todos nós compreendemos que ao manter-se esta situação, perde-se a única 
janela de oportunidade que a própria Senhora Delegada Regional lhe transmitiu ao dizer-lhe 
que bastaria um parecer da Câmara Municipal que V.ª Ex.ª superiormente dirige a dizer � Esta 
Câmara não vê qualquer inconveniente em que a Escola EB1 de Carvalhal Redondo integre a 
rede de Canas de Senhorim -, e toda esta situação seria ultrapassada. ------------------------------
---- Por se tratar de um assunto de extremo interesse para a continuidade do Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim, a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, reunida a 7 de 
julho de 2014, decidiu, por unanimidade, solicitar a V.ª Ex.ª se digne, com caráter de extrema 
urgência, marcar ou integrar o seguinte ponto na ordem de trabalhos na reunião de Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas não vê qualquer inconveniente em que a Escola EB1 de 
Carvalhal Redondo, devido às circunstâncias de reorganização de rede escolar, regresse, ou 
passe a integrar a rede escolar do Agrupamento de Canas de Senhorim.� --------------------------
---- O Senhor Presidente informou que o agendamento deste assunto foi sugerido pela Junta 
de Freguesia de Canas de Senhorim, pois a referida Junta de Freguesia não tem prerrogativa 
legal para agendar assuntos na ordem do dia das reuniões de Câmara e assim a Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim, nos termos de uma comunicação, que enviou, pede que a 
Câmara Municipal delibere que a Câmara Municipal de Nelas não vê qualquer inconveniente 
em que a Escola EB1 de Carvalhal Redondo, devido às circunstâncias de reorganização de 
rede escolar, regresse, ou passe a integrar a rede escolar do Agrupamento de Canas de 
Senhorim. Assim, por causa da questão do decretamento do encerramento de escolas, 
incluindo o encerramento da Escola Primária de Aguieira e, assim, numa reunião em que a 
Junta de Freguesia de Canas de Senhorim esteve em Coimbra, com a Senhora Delegada 
Regional de Educação, Dr.ª Cristina, em que ele, Senhor Presidente, se tinha oferecido para ir 
também, e a Junta de Freguesia de Senhorim não se predispôs a que o Senhor Presidente da 
Câmara fosse. Assim, nessa reunião só esteve a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e 
dessa reunião terá resultado, segundo a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, que 
bastaria uma declaração do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira para Carvalhal Redondo 
passar automaticamente para o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. Isto era uma 
maneira simples da Senhora Delegada Regional de Educação do Centro dizer ao Senhor 
Diretor Geral de Estabelecimentos que não havia problema nenhum no Concelho de Nelas e 
assim o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Borges da Silva e o Senhor Presidente da Junta 
assinavam uma declaração, que era o que se pretendia numa reunião que foi feita no gabinete 
do Senhor Presidente e assim não haveria nenhuma questão relativamente ao reordenamento 
da rede escolar. Nessa reunião o Senhor Presidente da Câmara disse, alto, calma lá que este 
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assunto não se resolve nas costas das populações, não é nas costas do Agrupamento de 
Escolas de Nelas, não é nas costas dos Membros da Câmara Municipal, não é nas costas da 
Assembleia de Freguesia de Carvalhal Redondo e Aguieira, nem nas costas dos pais e esta 
matéria deve ser discutida como em democracia deve ser. Na sequência dessa reunião, de 
facto a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim insistiu com esse requerimento, acima 
transcrito, ou seja, vem requerer à Câmara Municipal que a Câmara Municipal não vê 
qualquer inconveniente em que a Escola EB1 de Carvalhal Redondo, devido às circunstâncias 
de reorganização de rede escolar, regresse, ou passe a integrar a rede escolar do Agrupamento 
de Canas de Senhorim. Era esse o ponto que está em análise. Informou, também, que o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, usando da prerrogativa que tem em termos legais, 
visto que qualquer Vereador, com a devida antecedência, pode requerer o agendamento de 
pontos na reunião de Câmara, e evidentemente no uso do seu alto critério do seu direito, 
requereu o agendamento requereu o agendamento, em requerimento acima transcrito, no 
seguinte: No início da reunião da Câmara Municipal, realizada ontem, o requerente foi 
confrontado com uma carta enviada pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. 
Considerando que o assunto é de primordial interesse para a Freguesia de Canas de Senhorim 
e para educação concelhia, designadamente para a manutenção do Agrupamento de Escolas 
daquela Freguesia e o consequente bem-estar das crianças, requeri, requereu e reafirmou, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o agendamento da carta 
acima identificada naquela própria reunião. Entendeu o Senhor Presidente da Câmara que o 
pedido do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques era ilegal naquela altura e fundamentou essa 
decisão baseando-se na lei em vigor, pois atualmente a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
não permite alterações à Ordem do Dia, nem por maioria de dois terços e não sujeitou, nessa 
altura, á votação do órgão Executivo e assim o assunto está nesta reunião de Câmara para ser 
decidido. Nesse requerimento o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques escreveu ainda o 
seguinte, �uma vez que o assunto tem interesse e o resultado das consequências, por poupança 
nem sequer se atreve a tecer quaisquer considerações. Considerando que o assunto versado na 
carta é preocupante, e está em cima da mesa, requeiro, nos termos do artigo 53.º, n.º 1, alínea 
a), do já citado diploma legal o agendamento daquele expediente enviado pela Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim, na próxima reunião do Executivo.� O Senhor Presidente, 
depois de ler todo o conteúdo do requerimento do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
afirmou que o assunto estava em cima da mesa e que tinha uma proposta de deliberação. 
Antes de ler essa proposta de deliberação questionou os Senhores Vereadores se algum queria 
usar da palavra para propor, relativamente a esta matéria, alguma moção, alguma deliberação, 
ou o que entenderem. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que não ia, nesta reunião, 
discutir a legalidade, ou não, do Senhor Presidente não ter incluído o assunto na última 
reunião de Câmara, até porque o Senhor Presidente agendou uma moção que também não 
estava agendada e enfermou então de um vicio pois não constava da Ordem do Dia, nem o 
assunto estava em discussão e então foi por isso que ele requereu o agendamento do assunto, 
pese embora ele soubesse que o artigo 50.º, da Lei n.º 75/2013, estipule que nem por maioria 
de dois terços dos Membros da Câmara e o Senhor Presidente usou desta prerrogativa que diz 
que é ilegal e que apelidou a ele, Vereador Dr. Marques, de ilegalista por ele quere que fosse 
votada a inclusão desse ponto na Ordem de Trabalhos, mas usou essa prerrogativa para 
apresentar uma moção. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- O Senhor Presidente informou o Senhor Vereador Dr. Marques que no Período de Antes 
da Ordem do Dia das reuniões é possível apresentar moções e votos de louvor e questionou o 
referido Senhor Vereador para que é que servia o referido Período de Antes da Ordem do Dia. 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que tinha dúvidas quanto a essa possibilidade de 
apresentar moções e votos de louvor no Período de Antes da Ordem do Dia das reuniões e 
haver deliberações nesse Período, apesar do Senhor Presidente ser advogado há mais tempo 
do que ele e ter tirado o curso de Direito na Universidade de Coimbra e ele ter tirado o seu 
curso de Direito num palheiro, embora tivesse feito os exames para a Ordem dos Advogados 
no mesmo sítio onde fez o Senhor Presidente, mas que tinha dúvidas quanto à possibilidade 
de aprovar um assunto, de acordo do artigo 50.º, n.º 2, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Informou que tinha a novidade que, felizmente, as Escolas Primárias não iam encerrar e pediu 
ao Senhor Presidente para fazer o que não fez o anterior Executivo Municipal, do qual se 
penitenciava, que era utilizar uma sala de aulas da Escola Primária da Feira, de Canas de 
Senhorim, para fazer um refeitório, para, assim, as crianças não irem a pé almoçar. Pediu ao 
Senhor Vice-Presidente para não se rir, pois também já andava há alguns anos na política. 
Propunha que, uma vez que o assunto não estava em cima da Mesa já e uma vez que a Carta 
Educativa do Concelho de Nelas foi aprovada em 2009, pensava ser em janeiro de 2009, pois 
isso era irrelevante para a questão. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente, depois de consultar os seus documentos, informou que o ofício de 
homologação da referida Carta Educativa entrou na Câmara Municipal em 27 de outubro de 
2008 e então perguntou ao Senhor Vereador Dr. Marques o que é que propunha e para ele ir 
direto ao assunto e que não hesitasse na apresentação das suas propostas. -------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques disse que não tinha medo e que tinha sido ele que pediu 
o agendamento deste assunto. Então propôs o seguinte, considerando que a Carta Educativa, 
segundo diz a lei, depois de decorrer cinco anos pode ser alterada e esta proposta ser para 
vigorar, não para o próximo ano letivo, mas sim para o seguinte, que a Câmara proponha que 
não vê inconveniente em que aquilo que a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim requereu, 
faça parte do Agrupamento de Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente perguntou ao Senhor Vereador Dr. Marques se a sua proposta era os 
alunos de Carvalhal Redondo passarem já para o Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques respondeu que não, propunha era que a Câmara não via 
inconveniente na alteração da Carta Educativa, uma vez que já tem cinco anos, no sentido dos 
alunos de Carvalhal Redondo passarem para o Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, até porque ele sabia que as crianças de Carvalhal Redondo, visto que as crianças de 
Aguieira já pertenciam a esse Agrupamento de Escolas, a partir do 5.º ano de escolaridade 
matriculam-se no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. --------------------------------
---- O Senhor Presidente informou que no presente ano as crianças têm-se matriculado 
maioritariamente em Nelas. Informou que esteve na Escola Primária de Carvalhal Redondo e 
os pais estão divididos, uns matriculam os seus filhos no Agrupamento de Escolas de Nelas e 
outros pais matriculam os seus filhos no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. -----
---- O Senhor Vereador Dr. Marques reafirmou que, segundo informação que tinha dos pais, é 
que maioritariamente matriculam-se no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. ------
---- O Senhor Presidente afirmou que os pais tinham essa liberdade. -------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que então nada os impedia de virem para o 
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Agrupamento de Escolas de Nelas apesar de pertencerem ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim e assim ficava ao livre arbítrio dos pais. ----------------------------------------
---- O Senhor Presidente perguntou ao Senhor Vereador Dr. Marques era no sentido da 
Câmara deliberar uma alteração à Carta Educativa no sentido dos alunos do 1.º Ciclo da 
Escola Primária de Carvalhal Redondo passar para o Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques explicou que a sua proposta era no sentido de se alterar a 
Carta Educativa do Concelho de Nelas no sentido da Câmara Municipal não ver 
inconveniente para que as duas escolas passem para o Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, pois a decisão final não era do Senhor Presidente, nem dos Senhores Vereadores, 
pois o Senhor Presidente corria sérios riscos, e isso é que o afligia bastante, de ver o Senhor 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, Dr. António Cunha, a dizer que 
fica fragilizado o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, correndo o risco de ele 
encerrar, pois é essa a mensagem que corre e ele não queria, de forma nenhuma, ver encerrar 
o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e a GNR. ----------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques subscreve a 
proposta apresentada pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim no sentido de não haver 
inconveniente da Câmara iniciar o processo no sentido dos alunos de Carvalhal Redondo 
passarem a pertencer ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. ------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que relativamente a este 
assunto já na última reunião de Câmara tinha falado sobre isso e estava expresso em ata qual 
era a sua posição. Achava que era importante para o Concelho de Nelas, primeiro que tudo, 
manter a estrutura organizacional existente em termos de Educação conforme está. Em 
relação à Carta Educativa pensava que tinha sido homologada em 2009, mas afinal foi em 
2008, vigora por um período normal de cinco anos, a não ser que haja alterações. ---------------
---- O Senhor Presidente informou que dizia a lei que podia ser revista, vigorava enquanto não 
for alterada. Está em vigor por um período de cinco anos, findo o qual pode ser revista. Não 
sendo revista mantêm-se em vigor. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira é revista quando exista alguma 
situação que desvirtue a situação da Educação no Concelho. ----------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que a Carta Educativa é revista quando exista alguma 
situação substancial, que não aconteceu, mas que queriam que acontecesse. ----------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que a Carta Educativa previa 
três Centros Escolares para o 1.º Ciclo, basicamente, que era em Senhorim, em Canas de 
Senhorim e em Nelas e a reformulação da Escola Primária de Santar, em termos de qualidade 
para receber mais alunos. Pensava-se que a Comunidade Escolar ia crescer e afinal foi ao 
contrário. Previa três Agrupamentos de Escolas, que era o Agrupamento de Escolas Dr. 
Fortunato de Almeida, o Agrupamento da Escola Secundária de Nelas e o Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim. Logo no início, pensa que em 2010, deixou de existir o 
Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e logo aí a Carta Educativa passou a 
desvirtuar aquilo que lá estava. Depois disso encerraram as Escolas Primárias de Senhorim, 
cujos alunos não estava previsto virem para o Centro Escolar de Nelas porque quando foi 
criado o Centro Escolar de Nelas tinha o objetivo de receber os alunos das Escolas de Nelas, 
incluindo os alunos de Folhadal e os alunos de Vilar Seco e de Carvalhal Redondo. O que está 
mal é os alunos de Senhorim terem vindo para o Centro Escolar de Nelas e isso foi feito sem 
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grande alarido porque os pais entenderam que isso era o melhor para os seus filhos, pois 
primeiro estavam renitentes e depois viram que, se calhar, era o melhor para eles. Se não fosse 
assim, presentemente, os alunos de Senhorim estariam no Centro Escolar de Senhorim. Pensa 
ele que não era necessário a existência do Centro Escolar de Senhorim. Se fosse assim o 
Centro Escolar de Nelas teria só os alunos de Nelas, de Vilar Seco e de Carvalhal Redondo, 
Se fosse assim, presentemente Carvalhal Redondo e Vilar Seco não teriam Escolas Primárias 
abertas porque isso é o que está para o projeto para o Centro Escolar. Não foi assim que 
aconteceu. Já na última reunião de Câmara disse que para o próximo ano letivo vai haver 
problemas em Vilar Seco com essa situação de falta de alunos, pois já no ano letivo passado 
ficou uma sala vaga no Centro Escolar de Nelas, neste ano letivo ficarão uma, ou duas salas 
vagas no 1.º Ciclo e se calhar uma sala do Pré-Escolar. Assim, daqui a dois anos o Centro 
Escolar de Nelas terá deficit de alunos em relação à sua capacidade para que foi construído. É 
esta a situação do Centro Escolar de Nelas e da Carta Educativa. A Carta Educativa, como o 
Senhor Presidente disse e bem, poderá ser revista desde que haja modificações no 
ordenamento escolar do Concelho. Em relação à proposta da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim, no dia anterior a esta reunião tinha tido uma conversa com os Senhores Diretor e 
Subdiretor do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim no sentido de verificar do 
interesse deste assunto para assim trazer uma proposta mais concreta a esta reunião de 
Câmara. Foi-lhe dito que a proposta da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim não tem 
interesse imediato, mas sim trabalhar a alteração à Carta Educativa no sentido de haver um 
reordenamento da rede escolar no ano letivo 2015/2016. Relevou e elogiou o trabalho 
realizado pelo Senhor Presidente da Câmara no Conselho Municipal de Educação, órgão que 
ele considera muito importante, devendo haver contributo de todos os seus Membros, 
pensando ele que nesse órgão se deve trabalhar num projeto educativo para todo o Concelho 
de Nelas, para que não haja muitas discrepâncias, pois entende ser uma aberração, um pouco 
também por culpa do Conselho Municipal de Educação, apesar de ser um mero órgão 
consultivo, que é o facto dos livros escolares do 7.º ano de escolaridade adotados na Escola 
EB Dr. Fortunato de Almeida serem diferentes dos livros escolares do 7.º ano de escolaridade 
adotados na Escola Secundária de Nelas, como são diferentes dos livros adotados no 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, tudo isto dentro do mesmo Concelho. Assim, 
se um pai quiser que o seu filho mude de escola a meio do ano tem de comprar outros livros, 
isto dentro da mesma terra. Ou seja, não compreende como é que há professores que fazem 
isto, mas que é a lei que diz que pode ser assim. Em relação ao pedido da Junta de Freguesia 
de Canas de Senhorim, já se manifestou no Conselho Municipal de Educação. Também já 
reuniu com alguns pais de alunos de Carvalhal Redondo, os quis querem que fique como está 
e que não haja mudanças, mas depois verifica que 80% dos pais matriculam os seus filhos, no 
5.º ano de escolaridade, no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, porque dizem 
que esse Agrupamento tem melhores professores, tem melhor Escola e não querem vir estudar 
para Nelas. Assim, fica defraudado o Agrupamento de Escolas de Nelas porque se há 20, ou 
30 alunos em Carvalhal Redondo e depois vêm 10 para Nelas e 20 vão para Canas de 
Senhorim. Entende que os alunos de Carvalhal Redondo devem vir para o Centro Escolar de 
Nelas pois havendo falta de alunos nesse Centro Escolar, esse carência terá de suprida com os 
alunos de Carvalhal Redondo, pois foi também para esses alunos que o Centro Escolar de 
Nelas foi construído. Foi isso que ele disse aos pais dos alunos de Carvalhal Redondo. 
Entende que, de momento, não se justifica a construção de um Centro Escolar em Canas de 
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Senhorim, politicamente assumia essa posição, porque tal construção não se justifica em 
termos de população escolar. ----------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Presidente questionou o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira no 
sentido de saber qual é o critério da população escolar, ou seja, se não se justifica para 200 
alunos, ou quase 200 alunos, a construção de um Centro Escolar em Canas de Senhorim. ------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que o Agrupamento de Escolas 
de Canas de Senhorim não tem 200 alunos no 1.º Ciclo do Ensino Básico, terá cerca de 140 
alunos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que um Centro Escolar em Canas de Senhorim pode ter o 
Pré-Escolar e o 1.º Ciclo juntos, que no próximo ano letivo estão inscritos 165 alunos no 1.º 
CEB e no Pré-Escolar estão inscritos 44 alunos, o que totaliza 209 alunos e voltou a 
questionar porque é que não se justifica a construção de um Centro Escolar em Canas de 
Senhorim. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que não se justifica a 
construção de um Centro Escolar em Canas de Senhorim porque o Centro Escolar de Nelas já 
tem salas vagas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente realçou o facto dos alunos do 1.º CEB de Canas de Senhorim não 
terem um refeitório para almoçar, não têm uma biblioteca, têm-se que se deslocar para ir 
almoçar, não têm condições e então porque é que não se justifica a construção de um Centro 
Escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira entendia o que o Senhor Presidente 
estava a dizer, só que também entendia que havia um Centro Escolar em Nelas com falta de 
alunos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que estava a tentar perceber as razões de ensino/ 
aprendizagem apresentadas pelo Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, mas também o 
questionou se ele conhecia a Escola Primária da Feira, de Canas de Senhorim e que já tinha 
sido construída em 1946 e que era o ambiente em que ele, Presidente da Câmara, tinha andado 
na Escola Primária. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que todas as Escolas Primárias do 
Concelho de Nelas eram dessa época. -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que não tinha refeitório e questionou porque é que Canas de 
Senhorim não merecia, ou que não precisasse de um Centro Escolar. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que não estava a dizer que Canas 
de Senhorim não merecia um Centro Escolar. Em termos de segurança e de manutenção da 
Escola Primária de Carvalhal Redondo, neste momento, era preferível pertencer ao 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, em vez de pertencer ao Agrupamento de 
Escolas de Nelas, que tinha feito ver isso aos pais. Eles entendem essa situação até porque, 
efetivamente, já pertenceram no passado, até porque, como já se provou, independentemente 
de pertencerem a um Agrupamento, ou a outro, têm liberdade de escolha para depois irem 
estudar para onde quiserem. Neste momento há alunos de Carvalhal Redondo matriculados 
em Canas de Senhorim e em Nelas e não é por aí, nesse aspeto, que algo se modifica. A única 
coisa que modificar é se, em termos pedagógicos, é melhor ou pior, pertencerem ao 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, ou ao Agrupamento de Escolas de Nelas. 
Mas se lhe dizem que a partir do 5.º ano de escolaridade é melhor o Agrupamento de Escolas 
de Canas de Senhorim, então questiona porque é que também não é melhor no 1.º Ciclo. Em 



 
                                                                                                                             Fls.__________ 

 
 
 
 
 
 
 

Reunião de 30/07/2014 

23 
 

termos de segurança da Escola Primária de Carvalhal Redondo entende que o assunto deve 
manter-se em aberto até porque Carvalhal Redondo e Vilar Seco serviram de base à 
construção do Centro Escolar de Nelas. Neste momento o Centro Escolar de Nelas tem os 
alunos da Freguesia de Senhorim que na altura eram cerca de trinta e tal, que podiam ser os 
alunos da Escola Primária de Vilar Seco se esses alunos estivessem no Centro Escolar de 
Nelas. Tal como já tinha dito na anterior reunião de Câmara achava importante os 
Agrupamentos de Escolas do Concelho trabalharem em conjunto e aí pedia a ajuda ao 
Conselho Municipal de Educação, ao Senhor Presidente da Câmara e à Associação de Pais, 
para evitar aquilo que está a acontecer, que é haver alunos do 7.º ano de escolaridade e do 10.º 
ano, já irem para as Escolas de Viseu. Achava que o Concelho de Nelas precisa de ter um 
ensino de qualidade ao nível do Ensino Secundário. As Escolas do Concelho não podem estar 
aqui a querer puxar os alunos só para elas, achava importante puxar os alunos para Nelas no 
seu todo como Concelho, pois se é importante dois, ou três Cursos Profissionais dentro do 
mesmo Concelho, cada um com 15 alunos, então devia haver só dois Cursos Profissionais 
com 20 alunos cada um, haver atrativos em Nelas. Em Nelas deixaram de haver as áreas de 
Economia e os alunos vão para Viseu e devia-se repensar essa situação. Os alunos cada vez 
são menos a partir da base. A nível nacional e ao nível dos 1.º e 2.º Ciclo vão perder-se cerca 
de oitenta mil alunos até 2018, é esta a realidade pois cada vez mais os casais têm menos 
filhos. No Concelho de Nelas, no ano passado, a taxa de natalidade foi de 0,44%. Tem que se 
rentabilizar aquilo que foi feito. Para os pais, por vezes, dá-lhes mais jeito ter os seus filhos 
nesta, ou naquela escola e ao nível do 10.º ano a maturidade dos nos filhos ainda não é 
suficiente para saberem o que é melhor para eles, até prefere estar errado ele como pai do que 
estar errado o filho e ao nível do Ensino Superior então os filhos que escolham o que 
quiserem. Tem dúvidas quando os pais dizem que determinada escola é a melhor para os seus 
filhos pois, por vezes, é a que dá mais jeito aos pais e depois é que põem o que é melhor para 
os filhos. Enquanto político, para o Concelho, achava importante manterem-se os dois 
Agrupamentos de Escolas, nada disto garante que os mesmos se mantenham. Pensa que se os 
alunos de Carvalhal Redondo passarem para o Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim será mais fácil manter em funcionamento esse Agrupamento de Escolas. Não 
influencia em nada, quer em termos pedagógicos, quer em termos de liberdade de escolha dos 
pais, os alunos de Carvalhal Redondo passar para o Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim. Isto não é para este ano, é numa perspetiva de fazer a revisão da Carta Educativa 
para o ano letivo 2015/2016, pois a proposta de revisão da referida Carta terá de partir da 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente fez uma precisão às palavras do Senhor Vereador Artur Jorge Santos 
Ferreira informando que segundo a informação constante nos dossiers do Centro Educativo de 
Nelas é que o Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Carvalhal Redondo nunca esteve previsto 
para esse Centro Educativo, não fundamentou a candidatura. O que fundamentou a 
candidatura foi o Jardim de Infância de Carvalhal Redondo. Para efetuação da construção do 
Centro Educativo de Nelas o que esteve previsto como inclusão relativamente a Carvalhal 
Redondo era apenas o Jardim de Infância e não a Escola Primária de Carvalhal Redondo, a 
qual continuaria em funcionamento, o que significa que o argumento utilizado do Senhor 
Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, quer da vinda para Nelas, quer da desnecessidade de 
construção de um Centro Educativo em Canas de Senhorim, pode ter também influência, 
embora nunca estivesse previsto o 1.º CEB de Carvalhal Redondo vir para o Centro Educativo 
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de Nelas. Ponderado tudo isto e depois de todo este trabalho desenvolvido por parte do 
Senhor Presidente da Câmara, o mesmo apresentou uma proposta de deliberação que passou a 
ler e que é seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ponto:2.1. Integração da Escola do 1º CEB de Carvalhal Redondo no AE de Canas de 
Senhorim � Discussão e eventual deliberação em virtude do Encerramento decretado pelo 
Governo das Escolas Primárias de Aguieira, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo e Póvoa de 
Santo António. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Proposta de deliberação ------------------------------------------------------------------------------- 
---- I Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Que a Câmara Municipal de Nelas, reunida em 09 de julho de 2014, deliberou por 
unanimidade rejeitar e repudiar a decisão do Ministério da Educação e Ciência, através de 
despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, notificado à 
Câmara em 25 de Junho, de encerrar no ano letivo de 2014/2015 as escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico de Aguieira, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo e Póvoa de Santo António, todas 
do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim; -------------------------------------------------- 
---- b) Que tal encerramento pretendeu ser feito sem que em tal decisão tenha sido respeitada 
a posição da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia das localidades envolvidas, 
autarquias que sempre se manifestaram contra tal encerramento; -----------------------------------
---- c) Que tal encerramento constitui uma decisão unilateral e autoritária do Governo e 
contraria a negociação levada a efeito na Delegação Regional respetiva perante a 
representante do Governo, Dra. Cristina Oliveira, que consensualizou com a Câmara 
Municipal de Nelas e os Agrupamentos de Escolas o não encerramento daquelas escolas, 
particularmente por não haver nas escolas de acolhimento daqueles alunos das escolas a 
encerrar, quaisquer condições para esse efeito; --------------------------------------------------------
---- d) Que quaisquer escolas do Agrupamento de Canas de Senhorim não reúnem condições 
para recepção dos alunos das escolas a encerrar, não existindo qualquer Centro Escolar para o 
efeito preparado, nem sequer refeitórios para que os alunos, incluindo os ali já existentes, 
tomem as suas refeições nos edifícios, tendo que deslocar-se mais de 1 km todos os dias para 
o efeito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Que além disso, as escolas de Aguieira e Vale de Madeiros têm condições de funcionar 
com, pelo menos, 21 alunos, tendo matrículas para o próximo ano letivo em número superior 
a esse critério, definido anteriormente pelo próprio Ministério da Educação e Ciência como 
sendo o aplicável; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- f) Que o encerramento das referidas escolas, que juntamente com os Jardins de Infância 
em funcionamento nas referidas localidades, retira das mesmas dezenas de crianças e alunos, 
constituindo um golpe na principal instituição das aldeias afetadas, criando obstáculos 
injustificados à fixação das famílias e de novos casais; -----------------------------------------------
---- g) Que a decisão de encerramento, nas condições em que ocorrem, manifesta uma 
completa falta de respeito do Governo pelos Municípios e suas Instituições representativas e o 
propósito de abandono do interior de Portugal e a desistência da criação aí de um clima de 
verdadeira igualdade de oportunidades, também na área nuclear da educação; -------------------
---- h) Que o Presidente da Câmara recorreu já em 4 de Julho hierarquicamente para o Senhor 
Ministro da Educação e Ciência da decisão infeliz do Senhor Secretário de Estado; -------------
---- i) Que o Presidente da Câmara juntamente com o Vice-Presidente da Câmara, reuniram já 
em 10 de Julho, com o Senhor Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. José 
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Alberto Duarte, no sentido de o sensibilizar para a falta de bondade da decisão tomada; --------
---- j) Que o mesmo Diretor Geral garantiu que a existência do Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim não está, como nunca esteve, em causa neste processo de reordenamento 
da rede escolar, não sendo intenção do Ministério da Educação reapreciar esta matéria; --------
---- k) Que, acrescentou o mesmo Diretor Geral, até porque não existe nenhum critério 
quantitativo quanto ao numero de alunos mínimo para existência de um Agrupamento, 
havendo no país outros com menor numero, sendo que apenas existe uma referencia legal ao 
numero de mais ou menos 600 alunos para efeitos de dimensão e remuneração maior ou 
menor da direção de Agrupamentos de Escolas; -------------------------------------------------------
---- l) Que os alunos da Aguieira estão matriculados no Agrupamento de Canas de Senhorim e 
dele fazem parte, sendo que a sua receção em escolas de outro Agrupamento como o de Nelas 
na Escola Primária de Carvalhal Redondo foi apenas uma hipótese de trabalho levantada pela 
Senhora Delegada Regional face às deficientes condições de receção dos alunos das escolas 
primárias de Canas de Senhorim; ------------------------------------------------------------------------ 
---- m) Que o mesmo responsável, Diretor Geral, aconselhou até a que a Câmara Municipal 
não procedesse a qualquer alteração nesta altura da sua carta educativa e da respetiva rede 
escolar, que foi aprovada e homologada pelo Senhor Ministro em 2008, sendo que tal 
alteração implicaria, no seu processo ministerial formal de apreciação, uma reapreciação da 
justificação da existência excecional no Concelho de Nelas de 2 Agrupamentos de Escolas 
por haver menos que 3000 alunos nos dois Agrupamentos; ------------------------------------------
---- n) Que tal alteração que viesse a ser promovida nesta altura nem seria sequer aceite por si 
por a mesma implicar reformulação dos quadros de professores dos Agrupamentos ali 
colocados por concurso publico; ------------------------------------------------------------------------- 
---- o) Que na sequência da reunião com este alto responsável da educação foi garantido que, 
face á especificidade das Escolas do 1ºCEB do AE de Canas de Senhorim, a decisão de 
encerramento iria ser revista; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- p) Que nessa sequência na semana seguinte estiveram nas escolas em causa de Canas de 
Senhorim inspetores da Delegação Regional de Coimbra e constataram as más condições 
existentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- q) Que o Presidente da Câmara vem mantendo permanentes contatos com os responsáveis 
educativos nacionais, regionais e locais, no sentido de ser alterada a decisão tomada e 
mantidas em funcionamento as escolas primárias encerradas; ---------------------------------------
---- r) Que a Câmara Municipal concorda com as populações das comunidades mais próxima 
e diretamente afetadas pelo encerramento e com ele se tem manifestado publicamente contra 
tal decisão, ajudando a mobilizar todos os meios da comunicação social no sentido de fazer 
chegar o descontentamento das populações aos decisores políticos; --------------------------------
---- s) Que esta manifestação forte contra o encerramento das escolas deve ser a prioridade 
máxima a defender, não fragilizando tal objetivo com a questão de uma eventual 
reformulação da rede dos Agrupamentos de Escolas, que alem do mais se revelaria até 
perigosa para o seu futuro, como acima se referiu; ----------------------------------------------------
---- t) Que fruto de todo esse envolvimento da Câmara, Juntas de Freguesia  e populações, na 
preparação do próximo ano escolar continuam até à presente data a constar do sistema de 
constituição de turmas do 1º CEB as escolas primárias de Aguieira e Lapa do Lobo, tendo 
fontes do Ministério da Educação dado garantias elevadas de que as mesmas escolas poderão 
continuar a funcionar no próximo ano uma vez que estão convencidos da impossibilidade de 
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os alunos serem recebidos em condições de ensino aprendizagem melhores nas escolas do 
Fojo (que tem apenas 3 salas de aulas disponíveis porque uma está ocupada com uma 
biblioteca) e da Feira de Canas de Senhorim( com 4 salas de aulas mas em deficientes 
condições); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- u) Que o Presidente da Câmara transmitiu já à Senhora Delegada Regional e restantes 
responsáveis da educação o propósito da Câmara Municipal em adaptar uma das salas da 
Escola Primária da Feira para refeitório, impedindo assim que os alunos dos 1º e 2º anos 
tenham que se deslocar cerca de 1 km (ida e volta) para fora da escola para ir almoçar, 
proposta que mereceu a simpatia de todos; ------------------------------------------------------------- 
---- v) Que qualquer alteração neste quadro é muito perturbadora do arranque do próximo ano 
letivo até porque além das turmas terem que estar fixadas até final de Julho, foi dada já 
indicação, por referência ao ano letivo anterior, das AEC`c e das necessidades do Regime de 
Fruta escolar; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- w) Que com a adaptação de tal sala da Escola da Feira seria impossível receber todos os 
alunos matriculados da Freguesia de Canas de Senhorim, implicando tal a manutenção em 
funcionamento da escola primária de Vale de Madeiros, localidade essa de onde provêm até 
para o próximo ano letivo 21 alunos (mais 1 facultativo por fazer 6 anos depois do dia 15 de 
Setembro); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- x) Que o mesmo se pretende para a escola da Póvoa de Santo António, sendo que aqui os 
responsáveis educativos se mostraram menos recetivos uma vez que dali apenas se encontram 
matriculados 8 alunos na escola primária e apenas 4 no Jardim de Infância ou Pré-Escolar; ----
---- y) Que face a tal proposta do Presidente da Câmara, (proposta de construção de um 
refeitório na Escola Primária da Feira) foi consensualizada desde a primeira hora com a 
direção do Agrupamento de Canas de Senhorim, com o seu Diretor António José Cunha e o 
Senhor Presidente considera muito provável que a Escola Primária de Vale de Madeiros 
continue a funcionar, no próximo ano letivo, no regime excecional de funcionamento em que 
já está há alguns anos e com médias de frequência inferiores à que se regista para o próximo 
ano letivo; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- z) Que não obstante tudo o que antecede, a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, na 
sequência também, de uma deliberação do Conselho Geral do Agrupamento de Canas de 
Senhorim, se mostra preocupada com a manutenção deste Agrupamento e por isso pretenderia 
que a Escola do 1.º CEB de Carvalhal Redondo passasse a fazer parte do Agrupamento de 
Canas de Senhorim nos termos do oficio enviado; ---------------------------------------------------- 
---- aa) Que para apreciação também desta matéria, mas em geral do propósito ministerial de 
encerramento, o Presidente da Câmara reuniu durante o mês de Junho o Conselho Municipal 
de Educação, não tendo surgido ali qualquer deliberação que instasse a Câmara Municipal a 
alterar a Carta Educativa ou que manifestasse maioritariamente a sua necessidade neste 
momento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- bb) Que a Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo e Aguieira não se mostrou favorável 
a qualquer alteração da rede escolar dos Agrupamentos, incluindo á passagem de Carvalhal 
Redondo para o Agrupamento de Canas de Senhorim, (tinha na sua posse os ofícios enviados 
pela referida Junta de Freguesia), comunicando que o essencial era lutar pela manutenção em 
funcionamento da escola da Aguieira, fazendo eco nestas posições da vontade da quase 
unanimidade dos pais e habitantes das localidades que constituem a Freguesia que são 
Carvalhal Redondo e Aguieira; --------------------------------------------------------------------------- 
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----- cc) Que face a isso não se justificava até a realização de uma Assembleia de Freguesia 
para deliberar sobre tal matéria, sendo que na Assembleia de Freguesia realizada 
recentemente tal foi o sentir da grande maioria dos seus membros, ou seja, não queriam 
alteração nenhuma para ir para o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim; --------------
---- dd) Que, face ao supra exposto, não é verdade que bastasse uma simples declaração da 
Câmara e da Junta de Carvalhal Redondo e Aguieira para a alteração da rede escolar que 
passasse Carvalhal Redondo para o Agrupamento de Canas de Senhorim, declaração com a 
qual a Senhora Delegada Regional pretendia contornar o problema do encerramento da escola 
da Aguieira, nas costas das populações, propósito a que infelizmente se vê que a Junta de 
Freguesia de Canas de Canas de Senhorim, incluindo o seu Secretário e Sub Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, pretendeu aderir desde o principio, tomando 
por referencia evidentemente a ausência de qualquer dos representantes da Junta de Freguesia 
de Canas de Senhorim nas manifestações ocorridas em defesa da manutenção das escolas 
realizadas em diversos locais e por diversas ocasiões; ------------------------------------------------
---- ee) Que nesta reunião em que a Senhora Delegada Regional terá referenciado à Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim a facilidade de alteração da carta educativa e da rede escolar 
o Presidente da Câmara não esteve presente apesar de para tal se ter disponibilizado; -----------
---- ff) Que qualquer alteração da rede escolar passa pela alteração da carta educativa, por 
iniciativa do Ministério da Educação, ou da Câmara Municipal, com parecer do Conselho 
Municipal de Educação, e deliberação da Assembleia Municipal, tudo nos termos do art. 20.º, 
do Dec. Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, tendo que ser envolvidos democraticamente em todo 
esse processo todas as autarquias, a comunidade educativa e agentes representados no 
Conselho Municipal de Educação, situação que não se vê que se verifique neste momento; ----
---- gg) Que o Presidente da Câmara e os eleitos em gestão na Câmara Municipal não têm 
mandato para promover qualquer alteração normal da Carta Educativa que está em vigor uma 
vez que tal matéria não foi objeto de qualquer discussão eleitoral, quer pelos candidatos do 
PS, quer pelos candidatos do PSD/CDS, sendo que foram estes que elaboraram e aprovaram 
com a anuência dos autarcas de Canas de Senhorim (que alguns, em cargos diferentes, 
continuam atualmente em funções); --------------------------------------------------------------------- 
---- hh) Que não se vislumbra existir qualquer situação excecional que justifique a alteração 
dos Agrupamentos e da respetiva rede escolar, situação que se se vier a verificar implicará a 
defesa inequívoca da existência do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, 
Agrupamento que constitui uma instituição de referência daquela comunidade e de qualidade 
reconhecida em termos regionais e nacionais; ---------------------------------------------------------- 
---- ii) Que para além da defesa da existência e fortalecimento dos Agrupamentos de Escolas 
atualmente existentes, o que só é possível estruturalmente, quer com uma oferta de qualidade 
que atraia alunos de outros concelhos, ou com a fixação de populações e atração de novas 
famílias para o concelho de Nelas no quadro que está a ser desenvolvido neste mandato de 
apoio às empresas e criação de emprego e desenvolvimento social, ambiental e cultural; -------
---- jj) Que também o Agrupamento de Escolas de Nelas tem que ser defendido, sendo até o 
que perdeu mais alunos em geral nos últimos anos (passando de 1279 alunos em 2009/2010 
para 1166 alunos em 2013/2014 quando o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim 
passou no mesmo período de 702 para 645), e vai perder no próximo anos letivo quer em 
geral com um total de 1122 em vez de 1166, ou seja, 44 alunos  (sendo que o Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim vai ter pelo menos 605 alunos, também perde 40 alunos) quer 
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em particular � o que é muito mais preocupante em termos futuros se a situação não for 
invertida, inclusive até para o Agrupamento de Escolas de Nelas, é no ensino básico, que esta 
a ser discutido nesta reunião de Câmara, o Agrupamento de Escolas de Nelas vai perder mais 
de 58 alunos (sendo apenas 4 em Canas de Senhorim). -----------------------------------------------
---- II) Pelo exposto, particularmente porque neste momento o Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim não está em risco, as instituições e populações de Carvalhal Redondo não 
se mostraram favoráveis e o objetivo central de todas as entidades sociais, politicas e 
educativas é a manutenção em funcionamento de todas as escolas primárias (Escolas de 1º 
CEB � Ciclo do Ensino Básico) do Agrupamento de Canas de Senhorim, incluindo as de 
Aguieira, Lapa do Lobo, Vale de Madeiros, pois é provável que a Escola Primária de Vale de 
Madeiros se mantenha em funcionamento, pois a Senhora Delegada Regional não deu a 
garantia absoluta, só no final da presente semana, mas as turmas continuam no sistema aberto 
e foram preenchidas pelo Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, quer pelo 
compromisso assumido pelo Senhor Presidente com a Senhora Delegada de efetuar a 
construção de um refeitório na Escola Primária da Feira, é também provável, por 
impossibilidade de os receber em Canas de Senhorim, que a Escola Primária de Vale de 
Madeiros continue a funcionar com 21 alunos. -------------------------------------------------------- 
---- Em face disto propõe-se que se delibere não se promover os trâmites com vista a qualquer 
alteração à Carta Educativa e à respetiva rede escolar e em consequência, não se aprova o 
sugerido pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim (eleita pela lista �MRCCS-
Movimento de Restauração do Concelho de Canas de Senhorim�) e proposto pelo Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques (eleito pela Coligação �Todos Juntos pelo 
Concelho de Nelas PSD/CDS e que apoiou e contou com o apoio publico daquele MRCCS). -
---- Nelas, 30 de julho de 2014.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente perguntou se alguém se queria pronunciar sobre a proposta 
apresentada, pois as questões eram claras e vai-se proceder à sua votação pois já eram doze 
horas e nesta reunião de Câmara havia intervenção do Público. ------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou ser esta a proposta do 
Executivo Municipal e realçava o ponto jj), pois a perda de 58 alunos no Agrupamento de 
Escolas de Nelas mostrava bem o que ele tinha dito anteriormente, pois o Centro Escolar era 
para preencher e é das escolas que têm esses alunos que tem que ser preenchido o Centro 
Escolar, o que lhe dá razão ao que tinha dito anteriormente. Outra situação era que o 
Agrupamento de Escolas de Nelas tinha 1279 alunos quando deixou de existir o Agrupamento 
de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, pois senão eram menos e o Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim até tinha mais. Afirmou também que havia uma carta da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, que ele não tinha 
conhecimento do seu teor e pediu uma cópia dessa carta. Em relação à Escola Primária da 
Feira, de Canas de Senhorim, ele se fosse pai em Canas de Senhorim estaria mais revoltado 
com os pais de Aguieira, de Vale de Madeiros e de Carvalhal Redondo, pois diz-se 
sistematicamente e com alguma razão, que essa escola não tem condições para receber novos 
alunos, ele sentir-se-ia mal e quereria tirar o seu filho dessa escola. --------------------------------
---- O Senhor Presidente corrigiu o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmando 
que não era com alguma razão mas que era com toda a razão. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que há outra escola que o 
preocupa mais, pois os alunos da Escola Primária do Fojo, em Canas de Senhorim, têm de 
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andar ainda mais para ir almoçar à sede do Agrupamento de Escolas. Achou salutar a proposta 
do Executivo de construir o refeitório na Escola Primária da Feira. Fica provado que aquilo 
que se negoceia com os Diretores Gerais e com as Delegadas Regionais não é aquilo que 
depois se decide. Viu-se isso na questão dos tribunais e na questão das escolas, pois não é por 
o Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares dizer que não vai acontecer nada que depois 
não possa acontecer algo, pois �cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém.� ---
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, relativamente à proposta de 
deliberação apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, questionou-se no sentido de saber 
se havia algum ofício da Assembleia de Freguesia de Carvalhal Redondo e Aguieira em que 
se pronuncia no sentido dos alunos de Carvalhal Redondo passarem para o Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente informou que ia entregar um documento ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques, pois depois da última reunião de Câmara o Executivo Municipal enviou um 
ofício ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carvalhal 
Redondo e Aguieira no sentido de promover a realização de uma sessão extraordinária da 
Assembleia de Freguesia antes da realização de uma reunião do Conselho Municipal de 
Educação, portanto essa reunião do Conselho Municipal de Educação era na quarta-feira 
seguinte à última reunião de Câmara. A resposta dada pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira foi que esse assunto já 
tinha sido discutido numa Assembleia de Freguesia, realizada 15 dias antes e que, assim, não 
ia promover a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia. ------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques questionou o Senhor Presidente no sentido de 
saber se existia alguma deliberação da Assembleia de Freguesia de Carvalhal Redondo e 
Aguieira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente respondeu que não existia essa deliberação, existia apenas a 
comunicação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Existia uma cópia da ata dessa 
Assembleia de Freguesia, realizada 15 dias antes, em que, de facto, não se manifesta sobre 
essa questão dos Agrupamentos e põe o acento tónico e fundamental da questão que é manter 
a Escola Primária da Aguieira em funcionamento. ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que a proposta apresentada por ele e 
pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim não era para o próximo ano letivo mas sim 
para o ano letivo 2015/2016. Assim, quando a proposta do Senhor Presidente fala no arranque 
do próximo ano letivo, não é para o ano letivo 2014/2015, nem poderá ser. -----------------------
---- O Senhor Presidente leu parte do ofício da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, 
realçando que essa proposta era já para o ano letivo 2014/2015. ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Presidente para não tirar 
conclusões da boa vontade da proposta da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, nem diz 
para que ano letivo se refere a proposta. Questionou o Senhor Presidente no sentido de saber 
de onde é que resultava do ofício da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e de que ele 
tinha pedido o agendamento do assunto, que a proposta era já para o ano letivo 2014/2015, ao 
contrário daquilo que o Senhor Presidente afirma na sua proposta de deliberação, aliás ele já 
tinha afirmado, quando o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira fez a sua 
intervenção, que a proposta era para o ano letivo 2015/2016 e que isso deve estar gravado. ----
---- O Senhor Presidente afirmou que da leitura do ofício da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim extrai-se a ideia que a proposta é já para o próximo ano letivo 2014/2015. De 
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seguida leu, novamente o ofício da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e que é do teor 
seguinte: Portanto aquilo era uma carta que deu entrada na Câmara Municipal no dia 9 de 
julho. �Depois da reunião entre a Câmara Municipal de Nelas representada por V.ª Ex.ª, as 
Juntas de Freguesia de Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo/Aguieira e Lapa do Lobo, 
onde foram decididos, entre outros assuntos, a passagem da Escola EB1 de Carvalhal 
Redondo (pertencente à rede do Agrupamento de Nelas) para a rede do Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim � situação aceite e votada unanimemente pelos legais 
representantes das Juntas de Freguesia � incluindo também a vontade inequívoca do Senhor 
Presidente da União de Freguesias de Carvalhal e Aguieira. -----------------------------------------
---- Devido à reorganização da rede escolar (que a todos apanhou de surpresa) � a Escola EB1 
da Aguieira encerra e os alunos passam a integrar a EB1 de Carvalhal Redondo que, por 
pertencer ao Agrupamento de Nelas, coloca definitivamente o início de um ponto final no 
Agrupamento de Canas de Senhorim, já com baixos índices de número de alunos para a 
prossecução dos seus objetivos que serão também o de todos nós. ---------------------------------- 
---- É com grande admiração que assistimos a situações que em nada dignificam a saúde da 
educação Concelhia, só com o propósito de acabar de vez com o Agrupamento de Canas. 
Contrariamente a tudo isto, temos ouvido de V.ª Ex.ª, tal como todos nós, manifesta-se 
perfeitamente a favor da sua continuidade. ------------------------------------------------------------- 
---- Claro que todos nós compreendemos que ao manter-se esta situação, perde-se a única 
janela de oportunidade que a própria Senhora Delegada Regional lhe transmitiu ao dizer-lhe 
que bastaria um parecer da Câmara Municipal que V.ª Ex.ª superiormente dirige a dizer � Esta 
Câmara não vê qualquer inconveniente em que a Escola EB1 de Carvalhal Redondo integre a 
rede de Canas de Senhorim -, e toda esta situação seria ultrapassada. ------------------------------
---- Por se tratar de um assunto de extremo interesse para a continuidade do Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim, a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, reunida a 7 de 
julho de 2014, decidiu, por unanimidade, solicitar a V.ª Ex.ª se digne, com caráter de extrema 
urgência, marcar ou integrar o seguinte ponto na ordem de trabalhos na reunião de Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �A Câmara Municipal de Nelas não vê qualquer inconveniente em que a Escola EB1 de 
Carvalhal Redondo, devido às circunstâncias de reorganização de rede escolar, regresse, ou 
passe a integrar a rede escolar do Agrupamento de Canas de Senhorim.� --------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que extraia a ideia de que a proposta da Junta de Freguesia 
de Canas de Senhorim era já para o próximo ano letivo 2014/2015, resultante do 
entendimento de que a Escola Primária de Aguieira ia passar para Carvalhal Redondo, logo ia 
haver uma perda de alunos e Carvalhal Redondo devia ser integrado no Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu desculpa e afirmou não ter sido esse o 
entendimento da proposta da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, e era sempre 
considerado mentiroso. Questionou o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira acerca 
deste assunto ao qual ele lhe respondeu que o entendimento da proposta ser para o ano letivo 
2015/2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr. Sofia Relvas afirmou que não pretendia intervir, mas assim, 
como era óbvio tinha de intervir em virtude de ter estado envolvida em todo este processo. 
Achava uma brincadeira de mau gosto, no final de todas estas semanas, de uma tentativa 
imensa, de uma forma democrática por todas as entidades legitimidades para intervir neste 
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processo, dos quais releva a preocupação dos pais, em que tudo foi feito para que a primeira 
prioridade fosse garantida e que era a manutenção de, pelo menos, as salas abertas das Escolas 
Primárias de Aguieira, Lapa do Lobo e Carvalhal Redondo, foi sempre essa a prioridade do 
Executivo Municipal porque o assunto foi lançado quando foi comunicado que iriam encerrar 
quatro escolas primárias. Sabiam, perfeitamente, que a de Póvoa de Santo António, seria 
muito difícil de manter, o que já foi falado muitas vezes. Foi tudo feito de uma forma 
democrática, discutida com as entidades, Juntas de Freguesia, Pais, Diretor Regional, Diretor 
Geral de Educação, com todos para que a prioridade fosse manter as salas e, felizmente, tudo 
indica que esse objetivo foi conseguido, nunca se deixando pressionar pela discussão seguinte 
que é a manutenção dos dois Agrupamentos de Escolas, que o Executivo Municipal muito 
defende e levou ao órgão correto que é o Conselho Municipal de Educação. Pediu para não se 
confundirem as situações, não se confundam os pais porque a situação está a ser discutida 
com a sensibilidade que ela merece, sem a pressão que estão a tentar impor. Era uma profunda 
brincadeira de mau gosto chegar-se ao fim desta longa reunião de Câmara, depois de tanta 
confusão que já tinha sido lançada nesta reunião, dizer-se agora que afinal de contas os 
Senhores Vereadores da Oposição estariam muito preocupados em refletir calmamente e 
pausadamente sobre a situação dos dois Agrupamentos de Escolas apenas para o próximo ano 
letivo 2015/2016 quando tudo isto é solicitado com caráter de extrema urgência, como se após 
a comunicação do encerramento das quatro Escolas Primárias, pois o momento a seguir foi 
falar-se da situação da passagem da Escola Primária de Carvalhal Redondo para o 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. Nunca foi solicitada a preocupação de como 
é que o Executivo Municipal ia resolver o assunto para manter as quatro Escolas Primárias 
abertas. Após a comunicação do Ministério da Educação do encerramento das quatro Escolas 
Primárias a preocupação imediata dos Senhores Vereadores da Oposição foi a manutenção 
dos dois Agrupamentos de Escolas e o Executivo Municipal sempre disse, isso é uma 
preocupação mas primeiro resolver o problema da manutenção das Escolas Primárias. Houve 
sempre a pressão da inversão da discussão pela manutenção do Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim, que teria implicações, ou não, da passagem, ou não, dos alunos de 
Aguieira para Carvalhal Redondo. Houve todo um conjunto de confusões. Para isso é que 
existem os Conselhos Municipais de Educação e por isso é que o assunto foi presente a uma 
reunião desse Conselho para ser discutido e também por isso é que não saiu dessa reunião do 
Conselho Municipal de Educação nenhuma comunicação à Câmara para colocar em discussão 
a revisão da Carta Educativa e o Executivo Municipal sempre se comprometeu, sanada esta 
situação da manutenção das salas de aulas abertas das Escolas de proximidade, vai agora o 
Executivo Municipal refletir com a calma e com a necessidade que exige o assunto discutir 
sobre a manutenção dos dois Agrupamentos de Escolas. É isto que tem sido e explicado nos 
órgãos democraticamente legítimos. É com muita felicidade que se assiste áquilo que se 
previa, que é manter duas, ou três salas de aulas abertas nas Escolas Primárias. Assim, passar-
se-á à segunda discussão em causa e é extraordinário assistir que, comprovando-se isto, venha 
agora um outro novo argumento novo para cima da Mesa, para confundir tudo isto, de que 
afinal os Senhores Vereadores da Oposição não estavam preocupados com a extrema urgência 
e o assunto pode perfeitamente ser discutido para o ano letivo de 2015/2016 e que estava 
plenamente de acordo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pensava que a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia 
Relvas não estava com atenção quando ele apresentou o ponto pois ele tinha afirmado que era 
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para alteração da Carta Educativa, em que o Senhor Presidente da Câmara o corrigiu e bem, 
que ela foi aprovada em 27 de outubro de 2008, portanto não foi no fim da reunião que ele 
vinha levantar este incidente, nem podia ser. O assunto em discussão é uma alteração à Carta 
Educativa para resolver o problema do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, que o 
preocupa, pois sai Canas de Senhorim prejudicado se for encerrado o seu Agrupamento de 
Escolas, sai todo o Concelho de Nelas prejudicado, sai a Educação do Concelho prejudicada e 
ficam prejudicadas as crianças do Concelho. É esse o móbil que o preocupa. Em relação à 
proposta de deliberação do Senhor Presidente, na sua alínea jj), que o Senhor Vereador Artur 
Jorge Santos Ferreira já referiu, também o Agrupamento de Escolas de Nelas tem que ser 
defendido. Questionou se alguém, naquela reunião, estava a atacar o Agrupamento de Escolas 
de Nelas. Sabia que ia passar para a opinião pública que os malandros do CDS e do PSD 
querem prejudicar o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, aliás, estava habituado a 
essas circunstâncias. Outra coisa que queria dizer à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas, era 
que o Senhor Presidente da Câmara tinha dito que houve várias intervenções políticas no 
sentido de manter as escolas primárias abertas. Referiu-se, de seguida, ao Senhor Presidente e 
à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas, no sentido de os questionar de terem omitido, porque 
não sabiam, sobre aquilo que o Senhor Vereador do CDS fez e a intervenção política que os 
Senhores Vereadores do PSD fizeram para que as escolas primárias não encerrassem e até já 
sabiam que ia ser construído o refeitório na Escola Primária da Feira. Os Senhores Vereadores 
da Oposição, em vez de andar nos jornais, em vez de andar nos blogues a fazer propaganda 
política, discutimos as questões de Nelas e de interesse para o Concelho, discutimos os 
assuntos nos gabinetes dos Ministros, dos Secretários de Estado e dos Senhores Deputados. 
Não fazem folclore e por isso é que para o Executivo Municipal é muito estranho que este 
Senhor Vereador não esteve na manifestação, também não esteve o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, pois sabiam que as escolas primárias não iriam 
fechar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas afirmou ficar muito contente pelo facto do Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques ter feito algo para que as escolas primárias não encerrassem. --
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre 
Borges, para não se rir, pois ele não andava em propagandas e a fazer escritos em blogues, 
pois ele, para precaver a atitude demagógica e política do Executivo Municipal tomou uma 
atitude por escrito, que não dizia a quem a mandou e que tinha sido acusado pelo Senhor 
Presidente da Câmara que não tinha estado na manifestação. Para acautelar e de uma forma 
preventiva, pois já sabia que o Executivo Municipal já ia fazer um folclore e convidar as 
concertinas, não sabia de onde, para vir para a Praça do Município dizendo que conseguiram 
que as escolas primárias não encerrassem e os malandros dos Senhores Vereadores do PSD e 
do CDS nada fizeram. --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques não tinha informação nenhuma, que estava na reunião de má-fé e a propor 
que se faça um refeitório na Escola Primária da Feira, em Canas de Senhorim, depois de saber 
que o Executivo Municipal ia propor essa construção. ------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que teve conhecimento da construção 
do refeitório através dos organismos do Estado e questionou o Senhor Vice-Presidente no 
sentido de saber onde é que o Executivo Municipal tinha escrito que ia construir o refeitório. 
Pediu ao Senhor Vice-Presidente para serem claros e honestos e questionou de onde é que 
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decorria dos documentos enviados para esta reunião de Câmara pelo Senhor Presidente que o 
Executivo Municipal ia propor a construção de um refeitório, na Escola Primária da Feira, em 
Canas de Senhorim. Se ele é tão mentiroso, que lhe digam onde é que nisso está escrito. -------
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para se acalmar e 
terminar a sua intervenção. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não se acalmava pois o Senhor 
Vice-Presidente vinha para a reunião de Câmara com atoardas e com mentiras e pedia-lhe 
onde isso estava escrito, a não ser na proposta de deliberação apresentada na presente reunião 
de Câmara pelo Senhor Presidente. Outra questão é o facto do Senhor Presidente ter dito que 
o ofício da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim dizer que a DREC precisava de um 
parecer da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Não diz isso, a DREC só precisava de 
um parecer da Câmara Municipal. Muito bem lhe tinha respondido o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Agueira qual diz que o 
problema é do Executivo Municipal, resolvam-no, tratem dele. O Executivo Municipal quis 
conotar a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Agueira, aliás 
quiserem daí tirar proveitos políticos para arrasar os Senhores Vereadores do CDS e do PSD, 
mas, inteligentemente, um homem humilde, com a quarta classe, respondeu ao Executivo 
Municipal, direitinho e limpinho, o problema é vosso. O Executivo Municipal quis fazer 
Assembleias de Freguesias, que o ponto fosse a uma Assembleia de Freguesia extraordinária e 
que essa Assembleia de Freguesia exarasse essa deliberação, que não queria que os alunos de 
Carvalhal Redondo passassem a integrar o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. 
Terminou, dizendo que votava contra a proposta de deliberação apresentada pelo Senhor 
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira pediu para usar da palavra. ------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que prezava muito a seriedade intelectual e que se o Senhor 
Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, até do ponto de vista do relacionamento político e 
pessoal, lhe vem agora dizer que esta questão que foi agendada e que os Senhores Vereadores 
da Oposição insistiram que fosse votada na reunião anterior, não era para o ano letivo 
2014/2015 mas para o ano letivo 2015/2016, ele dizia que o Senhor Vereador Artur Jorge 
Santos Ferreira, para usar argumentos políticos, não está a ser sério intelectualmente. Se lhe 
der uma boa explicação ele aceitava isso. Agora, andarem a pressionar para que fosse para o 
ano letivo 2014/2015, como toda a gente se apercebeu e agora, quando vêm que a Câmara 
propõe que não há nenhuma alteração, dizerem que afinal não é para o ano letivo 2014/2015 
mas era para o ano letivo 2015/2016, de forma ridícula, a gozar porque não foi isso que o 
Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, que esteve no Conselho Municipal de 
Educação, não foi isso que se discutiu no Conselho Municipal de Educação, não foi isso que 
se falou com os Agrupamentos de Escolas e agora virem dizer que a intenção da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim e dos Senhores Vereadores da Oposição era para o a ano 
letivo 2015/2016. Que o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira seja sério 
intelectualmente e que não chame estúpido ao Executivo Municipal, a ele, Presidente da 
Câmara, particularmente, que está envolvido neste processo de manhã á noite porque o 
Senhor Presidente da Câmara não é estúpido e o que se visava na proposta da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim era a passagem dos alunos de Carvalhal Redondo para o 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim já neste próximo ano letivo 2014/2015. -------
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---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que isso não podia ser pois tinha que ser 
alterada a Carta Educativa. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que não era preciso alterar a Carta Educativa, bastava uma 
simples declaração e para o Senhor Dr. Manuel Marques ir gozar o Afonso, para não gozar 
com ele, Presidente da Câmara porque ele não era estúpido, que o Executivo Municipal não 
era estúpido. Pediu aos Senhores Vereadores para acabar com aquela palhaçada e que então 
ele andava enganado há um mês e, de seguida, pediu ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos 
Ferreira para desmistificar se a proposta era para o ano letivo 2014/2015, ou era para o ano 
letivo 2015/2016, ou era para daqui a dois anos, e que, afinal, a Senhora Dr.ª Olga, o Senhor 
Dr. António Cunha, os Senhores Vereadores, o Senhor Presidente da Câmara, o Conselho 
Municipal de Educação, tudo a fazer figura de parvos, porque o problema, afinal de contas, do 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e de Carvalhal Redondo não era para este 
ano, era para um ano que há-de vir. Afirmou que sabia porque é que o Senhor Vereador Dr. 
Marques fazia aquilo pois ele também andava há muitos anos na política e que ele tinha 
percebido que o Senhor Presidente não aprendia nada de política com ele, aprendia zero, 
porque o Senhor Vereador Dr. Marques sentiu que vai perder, vieram à Câmara para intimidar 
o Executivo Municipal para passar uma declaração nas costas do povo. Quando o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques percebeu que o Senhor Dr. Borges da Silva, Presidente da 
Câmara, a Dr.ª Sofia Relvas e o Dr. Alexandre Borges, que é de Canas de Senhorim, não se 
deixam intimidar numa estratégia política, nas costas do povo, o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques vem dizer, bem, não era para este ano, era só para o ano que vem. ----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques questionou o Senhor Presidente no sentido de 
saber onde estava escrito que a proposta era o ano letivo 2014/2015. ------------------------------
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Dr. Manuel Marques para ele não fugir e ter 
coragem e que a proposta ser para o ano letivo 2014/2015 havia de estar escrito na ata da 
reunião de Câmara anterior. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para não ofender 
a sua inteligência, percebeu que vai perder e não quer perder tudo, que estava a chamar toda 
gente estúpido e que a única fonte de inteligência foi para ali a Vila Novinha, Vila Ruiva, e 
então a questão de Carvalhal Redondo era para o ano letivo 2015/2016. Gostava de ouvir o 
Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira e que isso ficasse consignado em ata. Afirmou 
que o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira esteve com ele, Presidente da Câmara, nas 
manifestações, o que já mereceu a crítica do seu colega de bancada, o Senhor Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim esteve nas manifestações, afinal estiveram 
todos enganados e não valia a pena terem andado a levantar esta questão do Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim se o assunto era só para o ano letivo 2015/2016. Que o Senhor 
Vereador Artur Jorge Santos Ferreira podia ter dito isso na reunião do Conselho Municipal de 
Educação, ou na reunião de Câmara, na introdução do ponto, ou no início desta reunião de 
Câmara. Pediu ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira para não ofender a sua 
seriedade intelectual, pois havia um mínimo de seriedade intelectual abaixo do qual o Senhor 
Presidente da Câmara perdia o respeito. O seu respeito pelo Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques já era zero porque ele veste um casaco quando é poder e depois quando é Oposição, 
quando lhe interessa, esgotos para aqui, esgotos para ali, não é respeito nenhum, portanto, ele 
dá as cambalhotas e para o ano vem dizer que é para o ano seguinte. Pediu ao Senhor 
Vereador Artur Jorge Santos Ferreira para ter o mínimo de seriedade intelectual e não fazer 
desta questão uma palhaçada. ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que no início da última reunião 
de Câmara todos os Senhores Vereadores tinham recebido a carta da Junta de Freguesia de 
Canas de Senhorim, que ninguém tinha tido acesso a nada disto, admitiu que também nessa 
hora ficou na ideia que era para o ano letivo 2014/2015. Mas também sabia que não podia ser 
para este ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que tinha pena que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
diga o que diz, com franqueza, em benefício até do Município. O Senhor Presidente da 
Câmara e a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas podiam estar preocupados com outras 
coisas, justificar o seu salário pago com os impostos dos Munícipes se pagam, se o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques trouxesse o tal e-mail a garantir que aquilo que o Senhor 
Presidente disse já estava garantido, evitava que tivessem todos na reunião de Câmara a 
perder tempo. Insistiu com o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para trazer à reunião de 
Câmara o e-mail que ele dizia que tinha, se não ia chamá-lo aldrabão, que ele tinha tudo em 
casa e que ele, Presidente da Câmara, tinha tudo na Câmara. Disse ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques que ele não tinha e-mail nenhum e que ele estava a querer aldrabar todos os 
Membros da Câmara. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para ele se mostrar o e-mail 
onde estava garantido que as escolas primárias iriam continuar abertas. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que nesse e-mail que ele dizia ter na sua posse 
estava escrito que a Escola Primária de Vale de Madeiros e Aguieira não iam encerrar e as 
outras duas estavam a lutar para que não encerrassem. -----------------------------------------------
---- O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas afirmaram que então foi por 
causa desse e-mail que as escolas primárias não encerraram. ----------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, afirmou que, face ao que o Vereador 
Dr. Manuel Marques acabava de dizer, era paradigmático que este ainda afirmasse que era o 
executivo e não ele que faziam bandeiras e propagandas. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que então o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha um 
e-mail do Senhor Secretário de Estado, ou foi ele que enviou um e-mail ao Senhor Secretário 
de Estado. Que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha um e-mail do Senhor Secretário 
de Estado, ou diz que mandou um e-mail e que tinha a garantia de que as escolas primária não 
iam fechar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que tinha enviado um e-mail para uma 
determinada pessoa porque sabia que o Senhor Presidente da Câmara ia fazer folclore, sabia 
disso, ainda há pouco tempo o tinha feito omitindo o nome dos Senhores Vereadores do CDS 
e do PSD, que não fizeram nada no sentido de evitar o encerramento das escolas primárias, 
mais ou menos nesse sentido, mandou um e-mail para uma determinada pessoa a dizer-lhe 
que as Escolas Primárias de Vale de Madeiros e de Agueira não iriam fechar e que as outras 
duas tudo iria ser feito para não fecharem, á cautela, pois já sabia o que é que o Senhor 
Presidente iria fazer, pois daqui a dois dias vai dizer, com as concertinas na rua, nos 
megafones e nos pendões que anda para aí a distribuir, dizendo, conseguimos que as escolas 
primárias não fechassem, os marotos do PSD e do CDS é que queriam que elas fechassem e 
ele, então, a acautelar essa situação, mandou esse e-mail, depois diria para quem o mandou e 
que o traria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente questionou a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas no sentido de 
verificar o que é que ele tinha percebido das palavras do Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques pois parecia ter percebido o contrário, que era o Senhor Vereador Dr. Marques ter na 
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sua posse um e-mail, enviado por alguém, que lhe garantia que as escolas primárias iriam 
ficar abertas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques diz uma coisa agora e outra daqui a pouco e que não se percebia o que ele dizia. ----- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marque afirmou que não tinha recebido nenhum e-mail e 
que o Senhor Presidente é que queria confundir as questões. ----------------------------------------
---- O Senhor Presidente concluiu que então o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques não 
tinha recebido nenhum e-mail mas que tinha enviado, pronto, que o tinha mandado. ------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, afirmou que gostava de ver esse e-mail. 
E se o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques o podia ir buscar. ------------------------------------
--- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não o ia buscar e que o trazia para a 
próxima reunião para evitar que o Executivo Municipal faça o folclore que quer fazer. ---------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, afirmou que folclore era aquilo que o 
Senhor Vereador estava a fazer na reunião de Câmara e se fez esse e-mail, ainda bem que o 
fez e que ele lhe agradecia pessoalmente por essa diligência, mas depois que não acusasse os 
outros de fazer folclore, que ainda não fizeram folclore nenhum e que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques é que estava o estava a fazer.De seguida leu parte da alínea hh) da proposta 
de deliberação - Que não se vislumbra existir qualquer situação excecional que justifique a 
alteração dos Agrupamentos e da respetiva rede escolar. - Afirmou que falava em seu nome e 
não em nome do PSD nacional, ou do CDS nacional. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou compreender o desconforto do Senhor 
Vice-Presidente em votar contra a proposta da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. -----
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que não era desconforto nenhum, desconforto foi e 
pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para lhe responder à seguinte pergunta, extensível aos 
restantes Senhores Vereadores: O Senhor concorda, ou não, que num caso tão sensível como 
este se deve, ou não, ouvir a Assembleia de Freguesia onde está colocada a escola primária 
que se pretende mudar? Questionou o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques se concordava, 
ou não concordava, que se devem ouvir democraticamente os agentes locais, da mesma 
maneira que a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim exigiu, portanto pediu para lhe 
responder, se era importante, ou não. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, para 
acabar a discussão, passar à votação e depois transmitir uma outra posição, que tinha num e-
mail, para transmitir aos Membros da Câmara. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, em relação a esta questão e como tinha 
afirmado aquando da receção da documentação da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, 
veio assim em cima da hora, não houve tempo de analisar e aquilo que lá está escrito não 
indica para que ano letivo é, mas podia-se partir do princípio que era para o ano letivo 
2014/2015. Mas isso não podia ser até porque já havia professores colocados. Na explicação 
que deu frisou bem que tinha tido uma reunião com o Senhor Diretor do Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim e com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim onde se viu 
qual era posição deles para este ponto e eles disseram que era para o ano letivo 2015/2016, 
pois já não podia ser para o ano letivo 2014/2015. Sabia que não podia ser para o ano letivo 
2014/2015 e mesmo que a Câmara delibere que não há inconveniente isso não queria dizer 
que depois isso seja aprovado na Carta Educativa, porque isto, como dizia o Senhor 
Presidente e bem, tinha que ser aprovado na Assembleia Municipal, tem que ser aprovado na 
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Câmara Municipal e tem de ser aprovado no Conselho Municipal de Educação. Deu um 
reparo à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas que era o seguinte, esteve na manifestação de 
Aguieira, depois foi à manifestação de Canas de Senhorim, que tinha dito na reunião de 
Câmara que não concordava com essa manifestação pois não foi o modo mais certo de a fazer, 
depois foi feita outra em que não esteve por impossibilidade, pois se tivesse podido até lá ia e 
que lhe desagradava ter ouvido que foi só o Executivo Municipal que trabalhou para evitar o 
encerramento das escolas e que ele não fez nada. Tem aprendido política com o Senhor 
Presidente da Câmara pois é advogado e com ele tem apreendido algumas questões de 
advogado. O menos importante nisto tudo é sua posição, que a Dr.ª Rita teve, que o Dr. 
Marques teve, que o Senhor Presidente teve, que a Dr.ª Sofia teve, é aquilo que menos 
interessa. O que interessa nisto tudo é que as escolas fiquem abertas. Trabalhou-se bem. Tal 
como tinha dito devia-se trabalhar ao nível das escolas de acolhimento, pois há uma 
Resolução do Conselho de Ministros nesse sentido. Há um protocolo celebrado entre a 
Associação Nacional de Municípios e o Ministério da Educação nesse sentido, que também é 
importante reforçar isso, que se mantém em vigor. Pensava que nesse trabalho a Associação 
Nacional de Municípios não esteve muito ao lado das Autarquias, não a via tão interventiva 
como era o Dr. Ruas nesse sentido, cujo protocolo diz expressamente que só pode haver esse 
encerramento de Escolas, como aconteceu na Freguesia de Senhorim, no caso das escolas de 
acolhimento tenham condições para poder receber esses alunos. Temos que fazer valer os 
pontos que estão protocolados onde os podemos fazer valer. Nesse sentido fez ver a quem de 
direito, também aos Senhores Deputados. Não gostava de dizer a quem enviou, ou não 
enviou. Neste caso não trabalhou este ou aquele Senhor Vereador, trabalharam todos e o mais 
importante é que as escolas não encerraram. Como o Senhor Presidente diz e bem, têm todos 
que trabalhar como um todo, embora às vezes não seja possível. Acha que o assunto foi bem 
trabalhado, quer pela parte do Executivo Municipal, quer pela parte dos Senhores Vereadores 
da Oposição, ou seja, trabalharam todos. ---------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas frisou o que o Senhor Presidente dizia muitas 
vezes quendo pedia seriedade intelectual na Mesa da reuniões de Câmara, os Membros da 
Câmara podiam dar as suas opiniões, gostando, ou não gostando, mas na Mesa das reuniões 
de Câmara têm de ser sérios e muito objetivos daquilo que se está a fazer e do que não se está 
a fazer e foi isso que ela queria explicar. Achava que no que terminou esta discussão foi de 
todo muito pouco sério e pedia desculpa por estas palavras, mas tinha que as dizer. ------------    
---- O Senhor Presidente afirmou que, não obstante tudo o que foi referido e que consta da 
proposta de deliberação presente nesta reunião, ele, Senhor Presidente, neste dia 30 de julho 
de 2014, garantia nenhuma, que isto claro, do Ministério da Educação, da Delegação Regional 
de Educação, que se mantêm abertas as Escolas Primárias de Aguieira, da Lapa do Lobo e de 
Vale de Madeiros. Apenas afirma que estão na plataforma abertas, as turmas foram lá 
colocadas, na Aguieira e na Lapa do Lobo. Em Canas de Senhorim foram colocadas sete salas 
disponíveis e o Executivo Municipal fez a proposta à Senhora Delegada Regional no sentido 
de adaptar um refeitório na Escola Primária da Feira, o que significa que os 16 alunos dessa 
Escola, pelos critérios que existem dos 21 alunos e dos alunos das necessidades educativas 
especiais, implicava que o Executivo Municipal, fazendo esse trabalho, esse esforço, alocasse 
todos os alunos de Vale de Madeiros para continuar a funcionar a Escola Primária de Vale de 
Madeiros. Gostava que ficasse certo isto. Não está isso garantido. Era provável que isso venha  
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a suceder pois ainda no dia anterior a esta reunião de Câmara tinha falado com a Senhora 
Delegada Regional de Educação. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira reforçou as palavras do Senhor 
Presidente. Achava que garantias ninguém tinha. No entanto, tinha quase a certeza que as 
escolas primárias não iriam ser encerradas. Elogiou o Senhor Presidente pois foi importante a 
forma como se trabalhou, quer pela parte do Executivo Municipal, quer pela parte dos 
Senhores Vereadores da Oposição. Também é importante dizer às populações aquilo que é a 
verdade e que é o facto das escolas estarem encerradas. O que acontece é que ficaram lá os 
alunos porque não há condições nas escolas de acolhimento, em Canas de Senhorim. Uma 
coisa é encerrar escolas como encerram em Senhorim, em que não há possibilidades de nada 
porque havia condições na escola de acolhimento. Outra coisa é encerrar escolas mas os 
alunos continuam a ficar lá porque não há condições nas escolas de acolhimento, portanto, 
não se deviam criar falsas expetativas junto das populações. ----------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que tinha que se enviar mais um e-mail qualquer. ------
---- O Senhor Presidente afirmou que, ou com escolas com autonomia, ou com escolas com 
autorização especial de funcionamento, pois é assim que tem funcionado a Escola Primária de 
Vale de Madeiros nos últimos oito anos. O Senhor Secretário da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim falou em oito anos de funcionamento excecional da Escola Primária de Vale de 
Madeiros. Em face disto o Senhor Presidente queria também transmitir a posição do Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral, que não está presente nesta reunião por 
impossibilidade profissional, aliás ele pedia desculpa pelo facto de não ter comparecido nas 
últimas reuniões, mas de facto, na altura de Verão, em termos produtivos a empresa não tem 
condições de o dispensar, mas diz, através de um e-mail das 10h38m, deste dia 30 de julho de 
2014: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Caro Presidente, Dr. Borges da Silva. ------------------------------------------------------------- 
---- Concordo em absoluto com a proposta de resolução que fez o favor de me enviar, a ser 
submetida a apreciação da reunião de Câmara de hoje, em que mais uma vez e contra minha 
vontade, por razões imperativas, de âmbito profissional, não poderei participar. -----------------
---- Dos pontos constantes da proposta de deliberação, permita-me que realce e manifeste, de 
forma inequívoca, a defesa na manutenção das Escolas que o Governo pretende encerrar, 
muito em especial a da Aguieira e de Lapa do Lobo, mas também Póvoa de Santo António e 
Vale de Madeiros, tendo em conta, nos dois últimos casos, a falta de condições das Escolas de 
acolhimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Esta é neste momento a questão central e que deve a todos mobilizar, incluindo os 
autarcas das Freguesias afetadas mas, muito em especial Canas de Senhorim. --------------------
---- Sem prejuízo de, também, de forma inequívoca, manifestar a defesa da manutenção e 
valorização do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, que, tendo a sua existência 
excecional e continuidade garantidas, tão bons resultados tem apresentado, contribuindo 
assim para a promoção da Freguesia e do Concelho e para o enriquecimento da oferta e 
qualidade dos serviços educativos no Concelho. ------------------------------------------------------- 
---- Manifesto também, à semelhança e em continuidade do que tenho feito nos últimos anos, 
a defesa da construção do Centro Escolar de Canas de Senhorim, de acordo com o previsto na 
Carta Educativa aprovada. Ao que julgo saber, este assunto não foi preocupação da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim, nem tão pouco do anterior Executivo da Câmara Municipal, 
perdendo-se, assim, a oportunidade de dotar a Freguesia de Canas de Senhorim de um 
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equipamento da maior importância com comparticipação de fundos comunitários. --------------
----- Se não houver inconveniente, agradeço que esta minha declaração conste da Ata da 
reunião.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente pôs à votação a sua proposta de deliberação, sendo a mesma 
aprovada, por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José 
Manuel Borges da Silva e dos Senhores Vereadores Dr. Alexandre João Simões Borges e  
Dr.ª Sofia Relvas Marques e três votos contra dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos 
Santos Ferreira Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira 
Cardoso das Neves, usando o Senhor Presidente o voto de qualidade que a lei lhe garante. ---- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques informou o Senhor Presidente que tinha que pôr 
à votação a sua proposta de deliberação, pese embora ela tenha sido derrubada pela proposta 
de deliberação do Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que, se ele tinha percebido bem, a proposta do Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques e Artur Jorge Santos Ferreira era neste sentido: A Câmara 
Municipal de Nelas não vê qualquer inconveniente em que a Escola EB1 de Carvalhal 
Redondo, devido às circunstâncias de reorganização da rede escolar, regresse, ou passe a 
integrar a rede escolar do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, acrescentando-lhe, 
no ano letivo 2015/2016, mediante prévia revisão da Carta Educativa. Entendeu o Senhor 
Presidente que, em termos legais, como estava a presidir à reunião de Câmara, esta proposta 
de deliberação fica prejudicada devido à deliberação que tinha acabado de ser tomada. --------   
  

3 � SUBSÍDIOS 
 
(121/20140730)3.1.ASSOCIAÇÃO AMARTE � 40 ANOS DO 25 DE ABRIL � 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 7340, datada de 21 de julho de 2014, do Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, que a seguir se transcreve: ---------
---- �40 anos do 25 de Abril ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Integrado nas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, foi decidido organizar um 
espetáculo cultural no Cine-Teatro de Nelas alusivo ao tema tendo sido contactada a 
Associação Amarte, do município vizinho de Mangualde, que organizou um espetáculo de 
dança, e dois concertos, tendo ficado acordado o pagamento de 500� àquela Associação e a 
colaboração futura em eventos e iniciativas de formação teatral e musical. ----------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª�. ----------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores pretendia usar da 
palavra neste ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira referiu a importância do trabalho 
apresentado por aquela Associação e que foi de agrado, pelo menos de algumas pessoas com 
quem ele tinha falado. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente realçou que foi do agrado de algumas pessoas com quem o Senhor a 
Vereador Artur Jorge Santos Ferreira falou. ------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, referiu que, efetivamente, o espetáculo 
que o Executivo Municipal levou a cabo no Cine-Teatro Municipal para assinalar os 40 anos 
do 25 de Abril, foram três espetáculos num só, com um grupo de música, uma pequena 
orquestra e também um pequeno espetáculo de bailado e foi uma iniciativa feita em 
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colaboração com a Câmara Municipal de Mangualde e com esta Associação AMARTE. -------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento de 500,00� à Associação 
Amarte, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7340, do Senhor Vice-
Presidente da Câmara, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------  

 
4 � DIVERSOS 

 
(122/20140730)4.1.CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE A 
COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL DO DÃO E O MUNICÍPIO DE NELAS � 
RATIFICAÇÃO 
---- Presente o contrato de comodato, celebrado em 16 de julho de 2014, entre a Comissão 
Vitivinícola Regional do Dão e o Município de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �CONTRATO DE COMODATO ------------------------------------------------------------------- 
---- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1.º COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL DO DÃO, com sede em Solar do Vinho 
do Dão, Rua Aristides Sousa Mendes, Apartado 10, 3501-908 Viseu, concelho de Viseu, com 
o NIPC 502 265 531, representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Direção, Eng.º Arlindo 
Cunha, com poderes para o ato, adiante designada por Primeira Outorgante, E -------------------
---- 2.º MUNICÍPIO DE NELAS, com sede em Largo do Município, 3520-001 Nelas, com o 
NIPC 506 834 166, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Borges da Silva, adiante designado por Segundo Outorgante. ------------------
---- É celebrado o presente Contrato de Comodato, que se regerá pelas cláusulas seguintes: ---
---- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Primeira Outorgante é dona e legítima proprietária do prédio misto, sito em Terreiro da 
Cêrca, freguesia de Nelas, concelho de Nelas, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Nelas sob o n.º 6105/20120313 (Anexo 1). -------------------------------------------------------------
---- Cláusula Segunda -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1- Pelo presente contrato, a Primeira Outorgante entrega ao Segundo Outorgante, a título 
gratuito, o prédio identificado na Cláusula Primeira, destinando-se a espaço para a realização 
de eventos relacionados preferencialmente com viticultura e atividades de promoção do vinho 
e região do Dão ou outras atividades na sua área de atuação, a realizar pelo Município de 
Nelas e ou por entidades que com este o contratualizem ou protocolem. ---------------------------
---- 2- O Segundo Outorgante poderá fazer obras no prédio em causa devendo para o efeito 
obter o prévio acordo da Primeira Outorgante. --------------------------------------------------------- 
---- 3 - As obras que desde já ficam autorizadas são as constantes do Anexo II a este contrato.  
---- Cláusula Terceira -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Durante a vigência deste contrato, são da responsabilidade do Segundo Outorgante 
quaisquer danos que sofra o imóvel em causa, bem como os que sejam causados, pela sua 
utilização, a terceiros, devendo, para a cobertura desses danos, o Segundo Outorgante celebrar 
o competente contrato de seguro. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 2 - O pagamento das despesas de água, luz e outras decorrentes do normal funcionamento 
do mesmo, ficam a cargo do Segundo Outorgante. ---------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1 - As obras de conservação e manutenção interiores e exteriores, ordinárias e 
extraordinárias, são da responsabilidade exclusiva do Segundo Outorgante, sem direito a 
compensação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - Apesar de suportadas pelo Segundo Outorgante, quer as obras que venham por este a 
ser executadas nos termos do número anterior, quer as previstas nos números 2 e 3 da cláusula 
segunda, ficam a fazer parte integrante do prédio objeto do presente contrato, não podendo ser 
levantadas nem ser exigida indemnização por elas ou invocado direito de retenção. -------------
---- Cláusula Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Segundo Outorgante fica sujeito às obrigações legais decorrentes do previsto no artigo 
1135.º do Código Civil. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Cláusula Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 - No caso da Primeira Outorgante, durante a vigência do presente contrato, pretender 
vender o imóvel identificado na cláusula primeira, obriga-se a dar preferência ao Segundo 
Outorgante, dando-lhe a conhecer, para o efeito, o projeto da venda e as cláusulas do 
respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2 - Recebida a comunicação referida no número anterior, o Segundo Outorgante deverá 
exercer o direito de preferência ora convencionado no prazo máximo de oito dias. -------------- 
---- 3 - Durante a execução do presente contrato, o Segundo Outorgante poderá apresentar 
uma proposta para adquirir o prédio. -------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Atendendo a que o Segundo Outorgante assume a conservação e realização de todas as 
obras, este contrato é celebrado pelo prazo de 6 (seis) anos, com início na data da respetiva 
assinatura, e é regulado pelo disposto nos artigos 1129.º e seguintes do Código Civil, sendo 
tacitamente prorrogado por períodos de 3 (três) anos, salvo se qualquer das partes se opuser a 
tal prorrogação com a antecedência mínima de 30 dias, relativamente à data do seu prazo 
inicial ou de cada prorrogação, mediante carta registada com aviso de receção. ------------------ 
---- 2 - A Primeira Outorgante poderá realizar no imóvel o conjunto de atividades que 
entender relevantes no âmbito do seu objeto institucional coordenando as mesmas com o 
conjunto de eventos ali a decorrer ou projetados pelo Segundo Outorgante. ----------------------
---- 3 - O presente contrato pode ser alterado por acordo das partes face a projetos de 
investimento cuja natureza e volume financeiro justifiquem a sua renegociação. -----------------
---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente contrato com todas as suas 
condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 
nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------
---- E por estarem de acordo vão assinar as partes em dois exemplares.� -------------------------- 
---- Presente, também, uma informação dos Serviços Técnicos desta Câmara Municipal, 
datada de 26 de março de 2014, (Anexo II ao Contrato de Comodato) que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Obras, eventualmente no futuro, a realizar nas instalações da CVR Dão em Nelas ---------
---- O projeto do Município de Nelas, para a utilização do espaço CVR Dão, junto à praça do 
município, a utilização das valências atualmente existentes em iniciativas suas, contempla a 
execução de diversas obras, tais como: ------------------------------------------------------------------ 
---- - A recuperação e adaptação de todo o edificado, quer se trate do edifício principal, dos 
anexos ou das cubas em betão abobadado, existentes no exterior. ----------------------------------
---- - No que diz respeito ao edifício principal, pretende-se reconstruir o telhado, com 
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substituição da cobertura existente (e extremamente degradada) por uma estrutura metálica e 
painel sandwich. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Deverá também ser demolida parte do "miolo" do piso térreo, para dar lugar a um 
espaço amplo e polivalente. Serão criadas condições gerais de habitabilidade no interior do 
edifício: isolamento térmico, acústico, pintura, caixilharias, portas. --------------------------------
---- - A utilização das cubas de betão no contexto da anual Feira do Vinho do Dão, prevê a 
adaptação dos mesmos a nível estrutural, com a abertura de vãos (portas e janelas) bem como 
a sua impermeabilização e pintura. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - A atual disposição destas estruturas no terreno, impede a circulação em segurança de 
pessoas e veículos, o que não se enquadra na lei para espaços de uso público. Assim, deverão 
ser demolidas duas ou mais cubas, de modo a criar um corredor de circulação central, gerando 
assim um espaço desafogado e aprazível para os seus utilizadores. ---------------------------------
---- - Ainda no âmbito das demolições, o projeto da CMN visa fazer uso de todo o espaço 
envolvente dos edifícios e equipamentos da CVR, proporcionando uma ligação fluida entre a 
Praça do Município e a área ocupada pelas atuais instalações, chegando até ao Cineteatro 
Municipal. Para o efeito, sería de todo o interesse o alargamento do espaço de circulação do 
público, adaptando o muro que circunda a propriedade. Esta adaptação poderá passar pela 
abertura de várias passagens em locais estratégicos, a diminuição da sua altura, bem como 
pela demolição do muro existente, sendo este substituído por outro tipo de demarcação de 
limites, menos rígido, mas igualmente eficaz.� -------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente explicou o assunto, realçou que no essencial a Câmara Municipal de 
Nelas, gratuitamente vai ficar com aquele meio hectare que está ao lado da Câmara Municipal 
no sentido de fazer um conjunto de obras que posteriormente forem deliberadas fazer, aliás, 
no anexo II, que consta do Contrato de Comodato, podem ser grandes obras e assim isto vai 
depender, naturalmente, do retorno que esse dispêndio do Município pode fazer nos próximos 
seis anos. A CVR Dão simpatizava com a venda deste imóvel mas não se comprou pois a 
venda era de cerca de quatrocentos mil euros e a Câmara Municipal de Nelas, tendo 
problemas graves, particularmente, com a questão do ambiente, entendeu que era uma 
provocação aos munícipes estar a gastar quatrocentos mil euros a comprar um espaço que 
pode ser comprado daqui a meia dúzia de anos. Assim, se o Senhor Presidente continuar na 
Câmara no próximo mandato, assegura que há-de ter condições financeiras para que aquele 
espaço venha a ser, no futuro, propriedade municipal, se entretanto, no âmbito do projeto de 
um quadro comunitário não se possa candidatar aquele imóvel e fazer dele uma grande 
infraestrutura de interesse municipal. Em relação ao investimento que será lá feito, vai ser 
aberto um concurso de ideias, já existem arquitetos paisagistas dispostos a fazer estudos para 
aquele espaço. A contrapartida do Município para aquele espaço é cuidar dele e mantê-lo 
limpo, não existindo mais nenhum tipo de obrigação. Pode-se pintar o edifício, pode-se fazer 
um concurso de ideias, pode-se pôr uma cobertura no telhado, pode-se utilizar aquele espaço 
para os vários eventos. Isto é o essencial do Contrato de Comodato que ao fim de oito meses o 
Executivo Municipal conseguiu celebrar com a Comissão Vitivinícola Regional do Dão no 
sentido de utilizar um espaço que diz muito ao Município de Nelas no âmbito de toda esta 
proximidade com as instituições e até com as famílias. Informou que dois dias antes desta 
reunião o Executivo Municipal esteve a almoçar com as duas proprietárias do Quintal José 
Tavares no sentido de reatar também a utilização daquele espaço de arvoredo no centro da 
Vila de Nelas para as instituições, para as associações, para a Câmara Municipal, quando for 



 
                                                                                                                             Fls.__________ 

 
 
 
 
 
 
 

Reunião de 30/07/2014 

43 
 

necessário no âmbito dos eventos da Câmara. O Executivo Municipal está muito contente 
com tudo isto e, evidentemente, vai haver sempre esta preocupação, todo este investimento, 
que ainda não vai ser para a próxima Feira do Vinho do Dão, que for feito naquele espaço tem 
que ter, objetivamente, um retorno em termos económicos para acrescento de emprego, de 
economia, de postos de trabalho. Assim, não ser feito nada até que isso seja feito e trazido 
naturalmente às reuniões de Câmara e o Executivo Municipal congratula-se muito que esta 
ferida urbana que está ao lado da Câmara Municipal possa ter alguma melhoria, pôr algum 
mercúrio para curar a ferida e assim este assunto é para dar conhecimento aos Senhores 
Vereadores. Dizem-lhe os Serviços Municipais que, como é um Contrato de Comodato, não 
tem que aprovar o assunto em reunião de Câmara. Assim, está dado conhecimento. De 
seguida, perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar sobre este 
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que, de facto, era um Contrato de 
Comodato, mas com grandes encargos para a Câmara Municipal e vê-se neste assunto a forma 
como o Senhor Presidente trata os Senhores Vereadores da Oposição e depois pede que os 
mesmos sejam solidários. Ele teve conhecimento deste contrato na imprensa em que se vê o 
Senhor Presidente da Câmara a apertar a mão ao Senhor Presidente da CVR. Este contrato, 
atendendo ao valor que ele vai ter, atendendo á sua forma de comodato, pese embora tenha 
algumas dúvidas que ele não tenha que ser aprovado, se os Serviços lhe disseram que era só 
para conhecimento não ia pôr em questão a sua aprovação prévia em reunião de Câmara. Mas 
este contrato, no anexo II, não trás rigorosamente nada quanto é que isto vai sair ao 
Município, vai-se compor o telhado, vai-se polir o miolo, vai-se fazer n coisas sem vir à 
reunião de Câmara o seu valor e cujo contrato, na sua cláusula sétima � Este contrato é 
celebrado pelo prazo de 6 (seis) anos, com início na data da respetiva assinatura � Este 
contrato já está a responsabilizar financeiramente e juridicamente a Câmara Municipal. Assim 
sendo, para quem tanto acusou o anterior Executivo Municipal, ele pergunta, enferma, ou não 
enferma, este contrato de violação ao Decreto-Lei 152/92? Era a questão que lhe queria fazer. 
Outra questão que queria pôr ao Senhor Presidente da Câmara é que as benfeitorias que vai 
fazer neste contrato, que na sua modesta opinião, ultrapassarão sempre os quinhentos mil 
euros, ele perguntou ao Senhor Presidente, uma vez que o contrato foi outorgado em 16 de 
julho de 2014, com uma duração de seis anos, imaginando e supondo que a sua reconstrução 
levam um ano a reconstruir, o Senhor Presidente da Câmara investe esses quinhentos mil 
euros, ele pergunta, no caso da CRV o pôr à venda, o contrato tão só e apenas lhe dá o direito 
de preferência, não sendo ressarcido o Município das obras que lá efetuou, Então pergunta, 
onde é que está no contrato o relatório de uma vistoria prévia do valor do imóvel à data da 
outorga do contrato. Não consta. Assim sendo o Senhor Presidente �vai fazer filhos em 
mulher alheia�, vai comprar o imóvel pelos quatrocentos mil euros, se calhar não lho vendem 
depois porque ele está reconstruído, cabe-lhe esse direito, dão-lhe só apenas o direito de 
preferência e o direito de preferência, como o Senhor Presidente sabe até melhor do que ele, 
visto que tirou o curso na Faculdade de Coimbra e o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
tirou o seu curso num aviário, que tem que cumprir e tem que igualar o valor de um terceiro 
promitente comprador e pergunta, suponha que hoje vale quatrocentos mil euros pois foi 
quanto lhe pediram, daqui a um ano ele vale seiscentos mil. O Senhor Presidente da Câmara 
vai ter que dar seiscentos mil euros por aquele imóvel, dá os seiscentos mil euros pelo imóvel 
e vai pagar duas vezes porque paga as obras que lá fez e paga à CVR o valor da compra. 
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Assim, por ele, retirava-o da reunião, revoga-o, sob pena de, se isso não ser feito, ele ter de 
participar às autoridades competentes pois o contrato enferma de todos os vícios e de todas as 
ilegalidades e enferma, como disse no início da sua intervenção, de uma falta de respeito e 
consideração pelo contrato que é pelas causas financeiras, que não vão ser poucas, para a 
Câmara que o Senhor Presidente diz que está falida e lamentavelmente não vem no contrato o 
estudo feito pelos Serviços Técnicos, ou pelo Senhor Presidente da Câmara, ou quem o 
Senhor Presidente determinasse, o valor destas obras. Era o mínimo que se exigia e no 
mínimo exigia-se que á data da possível compra deste imóvel apenas fosse pago o valor que 
hoje o imóvel tem. Que o Senhor Presidente sabia que isso era possível fazer-se e o Senhor 
Presidente não acautelou isso. O Senhor Presidente vai ter que pagar duas vezes este imóvel 
com as obras que lá vai fazer e depois vai ter que as pagar outra vez, obras do Município, em 
que o primeiro outorgante, a Comissão Vitivinícola Regional do Dão não vai investir um 
tostão. O Senhor Presidente, com diz o povo, �vai fazer filhos em mulher alheia� e pelas 
nulidades e ilegalidades que o contrato tem ele, Vereador Dr. Manuel Marques, vai participar 
às autoridades competentes este contrato. --------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques fazia muito 
bem e queria tranquilizá-lo, aliás, pensou que tinha falado e que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques tivesse entendido. Aquilo era um contrato de comodato, ou seja, um contrato 
de empréstimo, portanto, é um empréstimo, é uma cedência gratuita ao Município de Nelas e 
a Câmara Municipal de Nelas só lá vai fazer obras de que tenha retorno, no prazo de seis 
anos, por exemplo, pintar os balões, ou pôr umas janelas no edifício, ou pôr um telhado. Essas 
obras já vieram aqui á Câmara em tempos, havia um relatório, afinal achava que não vieram a 
uma reunião de Câmara, mas, pedia perdão, mas o Senhor Vereador Dr. Marques não tinha 
reparado num pormenor que está escrito no anexo II. Informou que tem uma jurista na 
Câmara mas, apesar disso, também durante 23 anos redigiu contratos e fez com que ficasse no 
contrato que a CVR autoriza desde já todas as obras, mas ele não diz quais são, diz quais são 
todas. Informou o Senhor Vereador Dr. Marques que nos Tribunais não se discute assim, 
ouvem-se os argumentos até ao fim. ------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques disse que o Senhor Presidente era um brilhante 
advogado, basta ter tirado o seu curso em Coimbra. ---------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que ainda não sabia disso e que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marque ainda não tinha dito isso nenhuma vez e portanto, era para ficar gravado. O 
contrato de comodato permite à Câmara fazer o conjunto de obras que estão no anexo II, que 
são quase todas as obras e o Senhor Vereador Dr. Marques esqueceu-se de um pormenor e o 
Senhor Presidente pediu-lhe para ele ler o título do anexo II. Para que toda a gente fique a 
saber leu o Senhor Presidente, o Dr. Marques disse que o Senhor Presidente vai fazer estas 
obras todas e esqueceu-se de dizer assim, o título do anexo II diz �Obras, eventualmente no 
futuro, a realizar nas instalações da CVR Dão em Nelas�, obras, eventualmente a realizar e 
assim vem dizer que está comprometido, que tinha que ter avaliado o imóvel. Pediu ao Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques para não ser burro, para não ser burro juridico. -------------------
-------------- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Presidente da Câmara 
para não insultar as pessoa e para lhe responder a uma questão que era se o Senhor Presidente 
tinha calculado o retorno e que já lhe tinha tocado na ferida. ----------------------------------------
----------- O Senhor Presidente afirmou que juridicamente o Senhor Vereador Dr. Manuel 
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Marques fez nesta reunião de Câmara uma manifestação de burrice e questionou-o onde tinha 
tirado o seu curso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques respondeu que tinha tirado o seu curso num 
aviário e questionou o Senhor Presidente se ele tinha calculado o retorno de quanto é que ia 
gastar nas obras. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente respondeu que ainda não calculou porque ainda não tinha decidido 
que obras é que iam ser feitas, o que estava no anexo II são obras eventualmente a realizar. É 
eventualmente a realizar, e para o Senhor Vereador Dr. Marques não ser  juridicamente burro.  
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Presidente para não perder a 
paciência pois ele cometeu uma ilegalidade e que cada vez que o Senhor Presidente comete 
uma ilegalidade reage assim. ------------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para não ser burro, 
para não ser asno, juridicamente, pois estava a confundir toda a gente pois são obras, 
eventualmente a realizar e para não ser juridicamente burro, asno ou jerico. ------------- 
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Presidente para ele não ser 
assim, pois só reage assim quando comete uma ilegalidade e para ele não reagir assim e que ia 
ver o que é que lhe iam dizer as autoridades competentes e que aquilo que ele estava a fazer 
era uma vergonha para um Presidente da Câmara, que devia ter vergonha de estar a fazer 
aquela figura e que se concentrasse e que não perdesse a paciência quando ele o acusa de 
ilegalidades. Para ter paciência pois não foi por aí que ele entrou. Tudo o que ali estava era 
ilegal porque o Senhor Presidente não conseguiu calcular quanto é que aquilo ia ficar ao 
Município e tinha que o fazer, ainda que fossem eventuais, ou não. Então, punha as obras 
eventuais e as obras imediatas. Não escondia o seu passado, nem os seus pais, nem escondia 
ninguém e quando o chamou à atenção do Senhor Presidente de uma coisa que é ilegal, ele 
reagia assim e que o Senhor Vice-Presidente da Câmara perguntasse aos Serviços se este 
contrato de comodato não trazia encargos financeiros para o Município e que se estava, ou 
não, de acordo com o Decreto-Lei n.º 152/92, que perguntassem aos Serviços e que se 
esqueciam que ele também sabia. Que já tinha lido o contrato, o qual produz efeitos a partir 
da presente data. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente chamou a atenção do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques de 
que as obras enunciadas no anexo II ao contrato de comodato podem ser feitas, não devem ser 
feitas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que se a Câmara resolver pintar os 
balões como é que ia fazer os procedimentos para poder fazer essa despesa e entendia que o 
contrato de comodato merecia um estudo financeiro que o Executivo Municipal omitiu de 
uma forma ilegal. O Executivo Municipal queria que ele, Vereador Dr. Manuel Marques, se 
calasse e que estava a analisar o contrato de comodato no quadro da legalidade. Que estava a 
cair em cima do Executivo Municipal aquilo que tinham cuspido no início do presente 
mandato e que estava a tapar o sol com a peneira. ----------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente, relativamente ao contrato de comodato, afirmou que o assunto era 
para dar conhecimento à Câmara, mas ele, Presidente da Câmara, pedia perdão e alterava de 
conhecimento para aprovação que era para o Senhor Vereador Dr. Marques votar contra este 
documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que ia votar contra. ------------------------
---- O Senhor Presidente informou a Câmara a alteração do ponto de conhecimento para 
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aprovação, ele é que dirigia a reunião e que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha 
medo de votar contra. Se era ilegal, tudo bem e que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
então votasse contra e que fizesse uma declaração de voto. Quem dirigia a reunião de Câmara 
era ele, Senhor Presidente da Câmara e que então submetia o assunto a ratificação da Câmara 
Municipal. Assim, na ótica da ratificação deste ponto por parte da Câmara Municipal deu a 
palavra ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira pediu ao Senhor Presidente para pôr 
alguma calma em toda aquela situação. -----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que era impossível manter a calma pois chamarem-no burro,  
como estava a ser chamado de burro desde o início da reunião, ainda se fosse com um burro 
com pinta, agora de um burro sem pinta nenhuma, cheio de pulgas, por amor de Deus.  Que o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques podia ir para Tribunal pois que ele realçou sempre que 
era burro juridicamente, não era pessoalmente.  Afirmou que era impossível manter a calma, 
pois o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques vestia os fatos todos, dizia uma coisa e o seu 
contrário, veio para a reunião de Câmara falar de um contrato de comodato, de uma nódoa 
que ele tem ao lado da Praça do Município há muitos anos, que ele, Senhor Presidente, queria 
resolver e o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques vem levantar o problema e que não 
percebia nada de leis. Pedia desculpa por se ter irritado. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira disse para o Senhor Presidente tomar 
a mesma coisa que toma o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, pois estava-lhe a fazer 
efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que, pelos vistos, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
não estava a tomar nada. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente é que estava 
nervoso quando era atacado por ele, Vereador Dr. Marques, em questões que falhava e que o 
insultou cobardemente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que o contrato, até à presente data, não teve nenhum 
encargo. Afirmou que, mesmo politicamente, não sabia como é que havia de digerir toda esta 
situação, pois neste dia veio para a Câmara às seis horas da manhã, sai daqui todos os dias às 
dez horas da noite. O Executivo Municipal anda todos os dias preocupado com os fogos, com 
as Caldas da Felgueira, que estava uma equipa nas Caldas da Felgueira a ajudar a resolver o 
problema das mimosas, preocupado com a empresa Aquinos e a formação que está a decorrer, 
preocupado com os esgotos, com tudo e de quinze em quinze dias chegar à Mesa das reuniões 
de Câmara e ser tratado da maneira miserável como o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
nesta reunião está a tratar todos, a chamar burros a todos, juridicamente e que não merecia 
respeito nenhum, que juridicamente era um burro e que se assim não fosse já estava com o 
escritório aberto, não estava na Câmara Municipal de Mangualde a ganhar oitocentos euros, 
ou novecentos euros e tem que ter é pinta para ser advogado. --------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente enquanto foi 
Vereador da Oposição do Senhor Dr. José Lopes Correia uma empresa cortou-lhe uma avença 
e depois quando voltou ao poder, em 2005, essa empresa voltou a dar-lhe essa avença e que 
ele não fazia promiscuidades, era essa a grande questão e que ficasse gravado que o Senhor 
Presidente o quis prejudicar na Câmara Municipal de Mangualde, mas que não conseguiu pois 
o Senhor Dr. João Azevedo conhece-o desde miúdo. ------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para não inventar e 
que tudo aquilo estava a ser um circo com as mentiras. -----------------------------------------------
----O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que o Senhor Presidente sabia 
qual era a sua posição sobre a situação do espaço da CVR Dão, o que para ele poderia vir a 
ser uma nova Quinta da Cerca, relevou o facto do Senhor Presidente querer tratar daquela 
situação, que tinha havido essa intenção dos Executivos anteriores. --------------------------------
---- O Senhor Presidente questionou o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira no 
sentido de o esclarecer quando comparou o espaço da CRV Dão à Quinta da Cerca. ------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que estava a falar de valores 
porque é um valor que lá está em que a Câmara Municipal vai investir. ---------------------------
---- O Senhor Presidente questionou o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira no 
sentido de ele explicar que valor é que a Câmara Municipal vai investir no espaço da CVR 
Dão. Não vai haver qualquer investimento. Eventualmente, no futuro, é o que está escrito no 
início do anexo II do contrato de comodato. Há-de ser decidido o que é que se vai fazer. 
Ainda não se fez nenhum plano de encargos. Presentemente só se vai proceder à limpeza 
daquele espaço e que era apenas um contrato de comodato, ou seja, um contrato de 
empréstimo e o que é que aquele espaço tinha a ver com a Quinta da Cerca. ---------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira retirava o termo Quinta da Cerca que 
tinha afirmado anteriormente, que sabia o que era um contrato de comodato. Num contrato de 
empréstimo, tal como este está redigido não há pagamento da renda, fazem-se as benfeitorias 
que forem feitas e ficam para a Câmara se a Câmara comprar. --------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que isso era assim se fizer as obras de benfeitoria e nada diz 
no contrato que a Câmara vai fazer essas obras. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que se o Senhor Presidente 
celebrou o contrato o contrato de comodato achava bem que fizesse as obras de benfeitoria. --
---- O Senhor Presidente afirmou que estava tudo em aberto. Que ia ser feito um estudo por 
um técnico paisagista habilitado, gratuitamente, oferecido pela Fundação Lapa do Lobo, mais 
uma borla para a Câmara e que imaginassem a situação de na Feira do Vinho a Lusovini 
pintar um dos balões a dizer lá Lusovini, então nesse caso não havia nenhum custo para o 
Município. Que estava tudo em aberto e para o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques não 
desvirtuar o que estava escrito no contrato de comodato. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente leu parte do contrato �O Segundo Outorgante poderá fazer 
obras no prédio em causa devendo para o efeito obter o prévio acordo da Primeira 
Outorgante.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que os Senhores Vereadores 
da Oposição não tinham conhecimento daquilo que o Senhor Presidente estava a dizer. --------
---- O Senhor Presidente perguntou ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira se ela 
tinha alguma dúvida sobre aquilo que ele tinha acabado de dizer, pois no início disse que as 
obras que hão-de ser feitas hão-de ser comunicadas e vir a uma reunião de Câmara em função 
dos estudos que vão ser realizados. ----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que não tinha dúvidas. -------------
---- O Senhor Presidente questionou os Senhores Vereadores no sentido de saber se eles 
tinham alguma coisa contra a Câmara ficar com aquele espaço gratuitamente. -------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que ainda bem que o Senhor 
Presidente estava a fazer alguma coisa naquele espaço. ----------------------------------------------
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---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques que não ia 
investir nada pois as obras constante do anexo II eram obras eventualmente a realizar e que 
não brincasse com ele, até porque não tinha dinheiro para fazer aquelas obras. Isto ficava uma 
liberdade da Câmara e que não ali um quadro para fazer um desenho ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques. Pediu ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira para não desvirtuar 
um contrato, que é uma questão séria e que devia seriedade intelectual. A CVR Dão entregou 
à Câmara, gratuitamente, aquele espaço que é uma nódoa, a Câmara não tinha que pagar nada 
e a Câmara disse que eventualmente, no futuro, poderia pintar, pôr um telhado, tirar um muro, 
reparar, fazer obras, poderia fazer isso. E a CVR disse, sim senhor, o que consta do anexo II, 
sem necessidade de irem pedir autorização. Ele não disse que se quiser deitar o edifício 
abaixo, pois nesse caso tinha de lá ir pedir autorização. Se o Senhor Vereador Artur Jorge 
Santos Ferreira entendia tudo isso então qual era a dúvida? ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que tinha duas perguntas. ---------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques leu parte do contrato: �Apesar de suportadas 
pelo Segundo Outorgante, quer as obras que venham por este a ser executadas nos termos do 
número anterior, quer as previstas nos números 2 e 3 da cláusula segunda, ficam a fazer parte 
integrante do prédio objeto do presente contrato, não podendo ser levantadas nem ser exigida 
indemnização por elas ou invocado direito de retenção.� Repetia, outra vez, que o Senhor 
Presidente ia fazer obras naquele espaço e que Deus queira que sejam feitas e depois vai pagar 
essas obras numa possível compra. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que isso é se as obras lá forem feitas e que isso é um 
problema que só vai ter de ser discutido na altura da realização das obras, quando forem 
deliberadas as obras. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não era assim e que para votar em 
consciência este contrato devia ser visto, como o Senhor Presidente diz e bem, o retorno e o 
cálculo do retorno e o cálculo das obras que se vai gastar naquele espaço. ------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, entendendo a posição do Senhor 
Presidente, se já o entendeu, pois não tirou curso nenhum, eventualmente poderão ser feitas 
quando houver possibilidades económicas, independentemente de ser pela Câmara, ou por 
outra entidade. A sua dúvida e o seu receio, como o Senhor Vereador estava a dizer, tem a ver 
com o facto de não haver garantia que seja amortizada uma parte desse valor que a Câmara 
Municipal lá possa gastar. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que andava há oito meses a negociar o contrato de comodato 
e que respondendo à questão do Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, a CVR não 
aceitou e numa das versões do contrato de comodato, pois esta é a quinta, ou sexta versão do 
referido contrato, foi a Conselho Geral da CVR e não aceitaram daqui a seis anos pagar 
porque estava previsto a vinda de um perito que viesse avaliar as obras. Não aceitaram. Como 
não aceitaram, ele tinha dito no início da discussão do ponto que a Câmara vai fazer o estrito 
investimento de que tenha retorno nestes próximos seis anos, ou seja, o que for considerado 
estritamente necessário e que o deixassem fazer os estudos primeiro. Também respondeu ao 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmando que não comprava o imóvel porque não 
tinha dinheiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não comprava o imóvel mas que ia 
lá gastar mais de metade do valor do imóvel. ---------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Presidente afirmou que todo aquele espaço chegou ai estado em que está porque 
o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, enquanto foi Vice-Presidente da Câmara, durante 
oito anos, não fez nada. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que em oito meses de mandato o Senhor 
Presidente já devia ter tomado prerrogativas jurídicas para obrigar o proprietário do imóvel a 
tomar posições sobre aquele espaço. ---------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente, depois de alterar o assunto de conhecimento para ratificação, pôs o 
mesmo à votação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara ratificou, por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente da Câmara, 
Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos Senhores Vereadores, Dr. Alexandre João Simões 
Borges e Dr.ª Sofia Relvas Marques, um voto contra do Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos 
Ferreira e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, ratificar o contrato de 
comodato, celebrado em 16 de julho de 2014, entre a Comissão Vitivinícola Regional do Dão 
e o Município de Nelas, atrás descrito. ------------------------------------------------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou a seguinte declaração 
de voto: �Votei contra a ratificação do contrato de comodato porquanto entendo eu que ponto 
da ordem do dia não pode ser alterado. O contrato celebrado já produziu efeitos, conforme a 
cláusula sétima, ponto um. Além do mais, votei contra porque no contrato e no anexo II, que 
faz parte integrante do mesmo contrato, não foi expresso quais os encargos financeiros 
plurianuais da duração do contrato, nem o retorno que a outorga deste contrato trás para o 
Município. Proponho ao Senhor Presidente da Câmara que, em vez deste contrato devia ter 
feito um contrato de arrendamento que previsse, ou neste mesmo próprio contrato, que fosse 
incorporada uma cláusula onde tivesse sido feito, porque é entendimento da Câmara que 
poderá vir a comprar esse imóvel, aliás consta da clausula por causa da preferência, que 
tivesse sido feita uma avaliação técnica do valor do imóvel à data do contrato e deveria ser 
esse valor do imóvel à data do contrato que devia constar o preço na posterior compra do 
imóvel. Por isso, sou forçado a votar contra a ratificação do contrato. Nada me move pela 
compra, ou pelo desenvolvimento daquele espaço, aliás foi vontade do anterior Executivo 
comprá-lo e não conseguiu, mas, de qualquer das maneiras, pelas irregularidades, ou 
ilegalidades, que enferma este contrato, sou obrigado a votar contra.� ----------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira apresentou a seguinte declaração de voto: 
�A nossa abstenção também é no sentido do contrato já entrar em vigor, não alterará, em 
nada, a votação que aqui foi feita e porque não temos nada a apontar a não ser a questão que o 
Senhor Presidente depois nos disse que nos ia trazer depois à reunião de Câmara qualquer 
obra que fosse feita e alguma alteração que fosse feita nesse sentido. Entendi assim.� ----------
---- O Senhor Presidente afirmou que estava expresso e estava gravado, a reunião estava 
gravada. Deixava expresso, também como declaração de voto que os eleitos locais do PSD e 
CDS, que deviam congratular-se por, finalmente, a Câmara Municipal, ele fazia a declaração 
de voto que entender, assumir o trabalho de requalificar um espaço que constitui uma 
vergonha urbanística no centro de Nelas, que tenha obtido a disponibilização de tal espaço 
gratuitamente e que, mesmo assim, um dos Vereadores vote contra e dois outros Vereadores 
se abstenham, pela simples razão, que não vislumbro outra, do que o que desejariam era que 
daqui a quatro anos esta nódoa urbana permanecesse junto ao edifício da Câmara Municipal e 
diz, com respeito, é revelador da boa-fé, ou falta dela, com que estão nestas reuniões, sendo 
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que, pelo que o Senhor Presidente da Câmara referiu, não há lugar a nenhuma das dúvidas 
levantadas porque o conjunto de obras, eventualmente a realizar naquele espaço resultarão dos 
estudos que vierem a ser elaborados, ou do concurso de ideias que vier a ser promovido. Não 
entendemos, portanto, que numa matéria que me deixa a mim, Presidente de Câmara, com 
tanta alegria relativamente ao potencial desta singularidade do Concelho de Nelas, os 
Senhores Vereadores eleitos pelo CDS e pelo PSD, ao invés de se congratularem com a 
melhoria da imagem urbana de Nela venham levantar, por um lado, dúvidas reveladoras de 
ignorância jurídica e, por outro, abstenções que não são coadunáveis com o bem público que 
dizem defender.� --------------------------------------------------------------------------------------------     
(123/20140730)4.2.PROJETO DE REGULAMENTO DO CARTÃO SÉNIOR 
MUNICIPAL � DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 7194, datada de 15 de julho de 2014, da Unidade 
Orgânica da Cultura, Educação, Desporto e Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Regulamento para Cartão Sénior Municipal � Proposta para análise e aprovação ----------
---- Consoante definido e solicitado ao Serviço de Desenvolvimento Social/Apoio Social, 
junto anexo a proposta de Regulamento para Cartão Sénior Municipal, para análise de V.ª Ex.ª 
e consequente aprovação. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que o mesmo foi já analisado e revisto pela Jurista desta Autarquia, Dr.ª 
Marta Bilhota. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, á consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------
---- Presente, também, o projeto de Regulamento Cartão Sénior Municipal, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Projeto de Regulamento CARTÃO SÉNIOR MUNICIPAL -----------------------------------
---- Preâmbulo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à atual conjuntura social e económica e ao conhecimento da realidade vivenciada 
pelos Munícipes, e na sequência da preocupação do Município em definir e implementar 
estratégias de apoio às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, o Cartão 
Sénior Municipal surge como uma resposta complementar para a dignificação e melhoria das 
condições de vida da população sénior do Concelho de Nelas, traduzindo-se numa estratégia 
de apoio à população com idade igual ou superior a 66 anos, residente e/ou natural do 
Concelho de Nelas, de forma totalmente gratuita. ----------------------------------------------------- 
---- Este documento possui um carácter pessoal e intransmissível, concedendo aos seus 
titulares o acesso a bens e serviços em condições vantajosas nas áreas da saúde, desporto, 
cultura, atividades económicas, entre outras. ----------------------------------------------------------- 
---- Assim, no uso dos poderes regulamentares conferidos às autarquias locais pelo artigo 
241.º da Constituição da República Portuguesa e do estabelecido nos artigos 23.º, n.º 2, alínea 
h), 33.º, n.º1, alíneas k) e v) e 25.º, n.º1, alínea g), todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, elaborou-se o presente Regulamento do Cartão Sénior Municipal. ---------------------
---- O presente Regulamento foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de ___ de _____ 
de 2014, tendo sido objeto de apreciação pública nos termos do artigo 118.º, n.º3 do Código 
do Procedimento Administrativo e, posteriormente, aprovado em sessão da Assembleia 
Municipal de ____ de _____ de 2014. -------------------------------------------------------------------
---- Artigo 1.º (Âmbito) ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O presente Regulamento estabelece as condições de acesso ao Cartão Sénior Municipal e 
o âmbito da sua aplicação no concelho de Nelas. ------------------------------------------------------ 
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---- Artigo 2.º (Objetivo) ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Cartão Sénior Municipal é uma iniciativa do Município de Nelas, que visa proporcionar 
aos seniores do Município um conjunto de vantagens, traduzidas num conjunto de descontos 
ao nível do comércio, serviços e indústria. -------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 3.º (Princípios Gerais) ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Cartão Sénior Municipal visa, genericamente, contribuir para a melhoria do bem-estar e 
qualidade de vida dos munícipes, fomentando o seu desenvolvimento pessoal e social e/ou 
envelhecimento ativo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 4.º (Beneficiários) ----------------------------------------------------------------------------- 
---- O Cartão Sénior Municipal é dirigido a todas as pessoas residentes e/ou naturais no 
Concelho de Nelas com idade igual ou superior a 66 anos. ------------------------------------------
---- Artigo 5.º (Cartão Sénior Municipal) --------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Cartão Sénior Municipal é pessoal e intransmissível, não podendo, em caso algum, 
ser vendido, emprestado ou cedido. ---------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A sua utilização por terceiros implica a cessação do direito à utilização do Cartão 
Sénior Municipal pelo seu titular. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo 6.º (Adesão) ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A adesão ao Cartão Sénior Municipal é feita mediante candidatura que deverá ser 
formalizada na Câmara Municipal de Nelas, nos Serviços de Desenvolvimento/Apoio Social, 
mediante o preenchimento de ficha de inscrição. ------------------------------------------------------ 
---- Artigo 7.º (Emissão) ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para a emissão do Cartão Sénior Municipal é necessária a apresentação dos seguintes 
documentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; ---------------------------------------------------
---- b) Comprovativo de morada (recibo de água/luz, por exemplo) ou através de atestado de 
residência; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Uma fotografia atual, tipo passe. -----------------------------------------------------------------
---- 2. A primeira emissão do Cartão Sénior Municipal é gratuita. ----------------------------------
---- 3. No caso de perda, roubo ou extravio, o titular deverá solicitar, junto dos Serviços, a 
emissão da 2.ª via do Cartão, mediante o pagamento da taxa definida. -----------------------------
---- 4. Todos os portadores do Cartão Sénior Municipal farão parte de uma base de dados que 
possibilitará a emissão de informação e atividades promovidas pelo Município de Nelas. ------
---- Artigo 8.º (Validade) ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Cartão Sénior Municipal é válido a partir do momento em que é concedido e caduca 
quando se verificar a perda da titularidade de beneficiário por algum dos motivos previstos no 
presente Regulamento, designadamente no artigo 12.º. -----------------------------------------------
---- 2. O titular do Cartão Sénior Municipal deve anualmente dirigir-se aos Serviços com o 
objetivo de revalidar o mesmo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 9.º (Benefícios) -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O titular do Cartão Sénior Municipal usufruirá de descontos no comércio, serviços e 
indústria, situados na área do Município de Nelas e que tenham aderido à utilização do 
Cartão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Os descontos referidos no número anterior serão aqueles que o comerciante ou a 
entidade pública ou privada aderente estabelecer e que estão identificados no Guia (nome, 
localização, ramo de atividade e percentagem convencionada). -------------------------------------
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---- 3. As entidades aderentes deverão estar identificadas com a imagem ou dístico de 
publicitação da utilização do Cartão Sénior Municipal, a editar e fornecer pelo Município. ----
---- Artigo 10.º (Obrigações dos Beneficiários) -------------------------------------------------------- 
---- Constituem obrigações dos beneficiários: ----------------------------------------------------------
---- a) Manter o seu Cartão Sénior Municipal em boas condições de utilização; ------------------
---- b) Apresentar o Cartão Sénior Municipal sempre que pretendam usufruir dos benefícios 
constantes do Guia; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Comunicar de imediato ao Município de Nelas sobre a perda, roubo ou extravio do 
Cartão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Os beneficiários do Cartão Sénior Municipal que constatem o incumprimento dos 
compromissos assumidos pelas entidades aderentes devem comunicar o facto ao Município de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 11.º (Guia Informativo) ----------------------------------------------------------------------- 
---- Os titulares do Cartão Sénior Municipal têm acesso gratuito a um Guia informativo, do 
qual constam as vantagens a que têm direito, bem como a uma lista das entidades aderentes, 
permanentemente atualizada no site oficial da Câmara Municipal de Nela, sendo o mesmo 
facultado no ato da inscrição. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 12.º (Cessação do direito à utilização do Cartão Sénior Municipal) -------------------
---- 1. Constituem causas de cessação imediata: ------------------------------------------------------- 
---- a) A prestação de falsas declarações pelo titular do cartão quer no processo de 
candidatura, quer ao longo do ano a que se reporta a utilização; ------------------------------------
---- b) A utilização fraudulenta do Cartão Sénior Municipal, designadamente a prevista no n.º 
2, do art.º 5.º. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Qualquer tipo de fraude ou incumprimento do presente Regulamento por parte dos 
beneficiários confere às empresas e entidades aderentes o direito de reter o Cartão Sénior e o 
dever de comunicar o facto ao Município de Nelas. --------------------------------------------------- 
---- Artigo 13º (Dúvidas e Omissões) -------------------------------------------------------------------- 
---- Todas as dúvidas ou omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente 
Regulamento serão resolvidas pela Câmara Municipal de Nelas. -----------------------------------
---- Artigo 14º (Entrada em vigor) -----------------------------------------------------------------------
---- O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia útil seguinte à sua aprovação pela 
Assembleia Municipal, sendo posteriormente objeto de publicação no Diário da República.�--
---- O Senhor Presidente afirmou que estava em análise o projeto de Regulamento de Carão 
Sénior Municipal, no âmbito, também do compromisso assumido em campanha eleitoral, de 
reforçar a parte social da Câmara, a Universidade Sénior estava em andamento, vai-lhe ser 
afeto um autocarro dos que estavam parados e que estiveram para ser vendidos por falta de 
dinheiro da Câmara no mandato anterior e que ninguém comprou. Esta Câmara vai pô-los a 
andar, a funcionar e a dar apoio à Universidade Sénior. O Executivo Municipal vai fazer com 
o comércio local um conjunto de acórdãos que permite ter os idosos, com mais de 66 anos, 
terem um cartão que lhe permita ter descontos em termos de comércio. Relativamente à 
bondade do Cartão Sénior Municipal, ficaria também muito surpreendido que venha por aí um 
chorrilho de discussão jurídica, que desvie da questão essencial, mas a questão essencial era 
aquilo que ele ouvia na rua, esta Câmara Municipal está a fazer aquilo com que se 
comprometeu, pedindo que o deixem fazer isso nos próximos quatro anos. Ouvia na rua 
muitos reparos, mas também muitos elogios da atividade, da limpeza urbana, da seriedade, era 
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o que ele ouvia e assim pediu para o deixarem fazer as coisas. Nas reuniões de Câmara, se os 
Senhores Vereadores vão levantar, no artigo tal, número tal, alínea tal, que pode ser o não sei 
quê, esquecendo que o essencial é que os velhotes tenham desconto no cabeleireiro, tenham 
desconto no mercado, tenham desconto numa loja de roupa, isso é desvirtuar completamente 
o objetivo que o Executivo Municipal tem para fazer. Abria a discussão relativamente a este 
ponto, com a esperança de que seja feita com aspeto construtivo e não bota abaixo porque ele 
tinha dificuldade e contava muito com a participação dos Senhores Vereadores e como já se 
viu na presente reunião, propostas para construir o Concelho, propostas para o futuro, coisas 
que digam respeito às pessoas, políticas de proximidade, correções, limpezas, nada, zero, é  só 
retórica, só discussões de questões técnicas, jurídicas, de Agrupamentos de Escolas, que não 
era para este ano, que era para o outro ano, obras concretas, dizer que há um problema 
qualquer na Póvoa dos Luzianes, há um problema concreto em Vale de Madeiros, há um 
problema concreto com a família tal, ou com a família y, zero, enquanto o Executivo 
Municipal traz a resolução do problema do Centro de Estudos, ao lado da Câmara, o Cartão 
Sénior, a limpeza, as máquinas, os trabalhadores, tudo propostas. Ou seja, vêm para a reunião, 
desde o início da mesma, tentar que seja um circo e na presente data a reunião foi 
transformada, pedindo desculpa aos presentes, pois tinha vindo para a reunião imbuído de um 
espírito de queria dignificar as reuniões de Câmara e na presente reunião, em alguns 
comportamentos, não reconhecendo ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques o direito de ser 
o seu julgador e, portanto, ele próprio, a sua consciência é julgadora dele próprio. Tinha que 
gritar porque o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques coloca-o em risco criminal, coloca o 
Executivo Municipal em dificuldades financeiras e propostas concretas, nesta reunião de 
Câmara, ao fim de três horas e meia, da bancada da Oposição nem uma proposta 
relativamente a coisa nenhuma, zero e, portanto, esperava que nesta questão o essencial era o 
Cartão Sénior Municipal. O Executivo Municipal aceitava sugestões de melhoramento, de 
melhoria, contributos, disponibilização para ajudarem. Se for para deitar abaixo podem deitar 
que fica gravado, fica na ata e como o Senhor Vereador Dr. Marques era sempre o primeiro a 
falar e ele, Senhor Presidente, ficava logo nervoso. Assim, se o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques não se importasse dava o uso da palavra ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos 
Ferreira. Que a única coisa que lhe tinha dado alegria nesta reunião de Câmara foi chamar de 
burro jurídico ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques.---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que numa reunião de Câmara o Senhor 
Dr. José Lopes Correia disse assim, olhe, fale aí para o cinzeiro, e ele dizia, olhe, fale aí para 
o livro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para abrir primeiro 
um escritório e não ter medo de exercer a advocacia e de mostrar a sua competência técnica. 
Se o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, a maneira como fala fizesse eco nas pessoas de 
fora da Câmara, tinha ganho as eleições e perdeu-as. O partido do Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques teve mais trezentos votos, mas perdeu as últimas eleições autárquica, então 
perguntou se tinha havido irregularidades nessas eleições e para ele não ser burro jurídico 
outra vez, para ir para a escola aprender e para trazer os e-mails que tem em casa. --------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que ia trazer os e-mails e que trazia uma 
deliberação de Câmara e que o ia obrigar a pedir desculpa pelo facto do Senhor Presidente ter 
votado favoravelmente a ligação dos esgotos da Borgstena para a Ribeira da Pantanha. --------
---- O Senhor Presidente questionou o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques de que forma é 
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que o ia obrigar, se era pondo-lhe a mão no pescoço, há bocadinho disse-lhe que lá fora não 
sei quê, agora diz que o obriga. ---------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente insultava as 
pessoas de uma forma miserável e que ele não tinha feito isso e que foi insultado quando ele 
apresentou as suas propostas. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que os Senhores Vereadores da 
Oposição trouxeram propostas à reunião de Câmara e que não foram aceites. Achava que 
estavam numa atitude construtiva, eventualmente não de acordo com aquilo que o Senhor 
Presidente e os Senhores Vereadores do Executivo Municipal entendam que sejam as 
melhores e, assim, há posições diferentes. Em relação ao Cartão Municipal e à atitude de o 
fazer elogiou o Executivo Municipal por esse facto. Não tinha problemas nenhuns em elogiar 
quando deve elogiar e quando não fica satisfeito também o diz. Só queria fazer duas 
perguntas, que era o seguinte, a questão da taxa que estava prevista no projeto de regulamento 
para a substituição do cartão não sabia se estava prevista no Regulamento da Tabela de Taxas. 
Então se estava, tudo bem, passava à frente. Não sabia se era bom e importante estar neste 
projeto de regulamento o protocolo que se vai fazer com as instituições ficar anexo ao mesmo. 
Haverá depois a celebração de um protocolo a fazer com as instituições, por exemplo num 
Café que faz um desconto de 10%, terá de haver um protocolo a estipular isso. Ou seja, um 
protocolo tipo, ficar logo estabelecido para ficar igual para todos. ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que se não fosse o essencial, palavras 
do Senhor Presidente, o objetivo do Regulamento, ele votaria contra. O Senhor Presidente 
disse que queria a participação dos Senhores Vereadores da Oposição, fez uma festa, um 
folclore na Praça do Município, apresenta o Cartão, faz trinta por uma linha, não convida os 
Senhores Vereadores da Oposição, não diz que vai aprovar o regulamento, não diz nada, que 
raio de colaboração é que o Senhor Presidente da Câmara queria. E já que falou em obras, que 
queria propostas de obras, então que fizesse o favor de determinar que os Serviços limpem a 
rotunda quando se vai para Senhorim, que limpem os passeios trás da Madibéria, que é uma 
vergonha, que limpem as ervas que o Senhor Presidente tanto odeia, no Concelho, pois é uma 
vergonha e que limpasse a estrada que vai para as Caldas da Felgueira e designadamente atrás 
da Madibéria, aquela rotunda quando se vai para Senhorim, para fazer o favor de a mandar 
limpar e porque já foi aprovado em Bruxelas o Quadro Comunitário de Apoio para se 
preocupar também, de imediato, com a Fábrica da Igreja de Carvalhal Redondo para 
promover a construção do Lar, já que estão pessoas no Público de Carvalhal Redondo, porque 
o povo de Carvalhal Redondo merece e vai entrar em vigor o QREN no final deste ano, ou 
princípio do ano que vem e era oportuno que aquela instituição social tivesse em condições de 
apresentar, de imediato, esse projeto. Deixava-lhe também esse reparo. Disse ainda que tem 
um cartaz de IPSS, que o Partido Socialista nunca lhe deu, que o Partido Socialista sempre 
chumbou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que em tempo também viu dois cartazes diferentes 
com  a Casa da Cultura, em Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Executivo Municipal anterior 
comprou a casa para a Casa da Cultura em Canas de Senhorim e que o Museu do Vinho 
queriam transferi-lo para aqui agora. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, informando-o 
que nas Caldas da Felgueira andava lá o limpa-bermas. O Executivo Municipal comprou um 



 
                                                                                                                             Fls.__________ 

 
 
 
 
 
 
 

Reunião de 30/07/2014 

55 
 

novo limpa-bermas e agora tinha a infelicidade do anterior estava sempre avariado, que nunca 
tem dois limpa-bermas, que o Executivo Municipal também tem essa preocupação e 
agradeceu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pela sua preocupação.     
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento do Cartão 
Sénior Municipal e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea 
g), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, depois de decorrido o período 
de inquérito público.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques apresentou a seguinte declaração de voto, 
embora não utilizando os três minutos que a lei lhe permite: �Votei favoravelmente este 
regulamento por causa, não fosse o essencial e o objetivo que dele consta, porque mais uma 
vez ficou demonstrado que os Senhores Vereadores da Oposição foram apanhados de surpresa 
com as atitudes e com as deliberações, pois o Senhor Presidente faz o folclore político na rua 
e depois é que trás ao Órgão para aprovar.� ------------------------------------------------------------
---- Retirou-se da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira 
Cardoso das Neves. --------------------------------------------------------------------------------------- 
(124/20140730)4.3.ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PRAZOS DAS FATURAS 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, RSU E SANEAMENTO � DISCUSSÃO E 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7127, datada de 09 de julho de 2014, da Técnica 
Superior responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira/Recursos Humanos 
e Saúde, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Alteração de procedimentos e prazos das faturas de fornecimento de água, RSU e 
saneamento -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da opinião generalizada dos trabalhadores que prestam serviço na área de 
atendimento, faturação e cobrança das faturas de água, propõe-se o alargamento do prazo do 
pagamento voluntário por mais 20 dias úteis para além da data limite de pagamento constante 
da fatura, a partir do qual vence juros de mora liquidados e pagos à data de pagamento da 
fatura. Só depois do decurso dos 20 dias úteis é que a dívida entra em processo de execução 
fiscal, com a extração da certidão de dívida, e o consequente pagamento de custas judiciais. --
---- Esta proposta, para além de ser uma adequação da Lei dos Serviços Públicos Essenciais 
(Lei n.º 23/96, de 26/07, alterada pela Lei n.º 10/2013, de 28/01) e do artigo 74º do 
Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de Nelas, vem no 
seguimento dos anseios manifestados pelos consumidores, nomeadamente no que diz respeito 
a um prazo mais alargado para efectuar o pagamento sem que o tenham de fazer no âmbito de 
processo executivo imediatamente após o prazo limite da fatura, com os custos dai inerentes, 
bem como de forma a possibilitar o envio de um segundo aviso e reforçando ainda o nº 3 do 
artigo 74º do Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água no Concelho de Nelas. -----
---- Mais se informa V.ª Ex.ª que esta alteração de prazos acarreta uma mudança de 
procedimentos consentânea com a �defesa do consumidor�, passando a enviar-se um pré-
aviso de suspensão do fornecimento do serviço público aquando do vencimento da fatura, 
uma vez que a suspensão só pode ocorrer quando o utente tenha sido advertido, por escrito, 
com a antecedência mínima de 20 dias relativamente à data em que ela venha a ter lugar e só 
findo este prazo se instaure processo de cobrança coerciva aos utentes que não tenham 
efectuado o pagamento no prazo da fatura ou no do pré-aviso. --------------------------------------
---- Esta proposta tem como base o seguinte enquadramento legal e regulamentar: --------------
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---- 1- A Lei n.º 23/96, de 26/07, alterada pela Lei nº 10/2013, de 28/01, criou no ordenamento 
jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos. ----------------
---- Por força do referido diploma a faturação dos serviços de águas e resíduos concede um 
prazo de pagamento mínimo de 10 dias úteis. ----------------------------------------------------------
---- Não sendo realizado o pagamento dentro da data limite constante da fatura, passa a existir 
mora do utilizador, sendo devidos juros de mora, que visam indemnizar o Município pelo 
prejuízo que representa o atraso no recebimento. ------------------------------------------------------ 
---- As dívidas decorrentes do fornecimento dos serviços de águas e resíduos, por se tratar de 
serviços públicos essenciais, prescrevem no prazo de 6 meses após a sua prestação, pelo que a 
Câmara deixa de poder exigir o pagamento do preço do serviço prestado assim que decorram 
mais de 6 meses sobre a data do mesmo (nº 1 do artigo 10º da Lei 23/96). Este regime de 
prescrição é um regime especial aplicável aos serviços públicos e tem como objetivo garantir 
aos consumidores que o prestador dos serviços exige atempadamente o pagamento. ------------
---- Em conformidade com o exposto no artigo 11.º da referida lei, cabe ao prestador do 
serviço a prova de todos os factos relativos ao cumprimento das suas obrigações e ao 
desenvolvimento de diligências decorrentes da prestação dos serviços a que se refere a lei. 
Mais concretamente incide sobre o prestador do serviço o ónus da prova da realização das 
comunicações para a exigência de pagamento da água que é comunicada ao utente, por 
escrito, com uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data-limite fixada para 
efectuar o pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Já no que diz respeito à suspensão do fornecimento de água, o artigo 5.º da Lei 23/96 
estabelece no seu n.º1 e 2 que a prestação do serviço não pode ser suspensa sem pré-aviso 
adequado, salvo caso fortuito ou de força maior e que esta só pode ocorrer após o utente ter 
sido advertido, por escrito, com a antecedência mínima de 20 dias relativamente à data em 
que ela venha a ter lugar. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2- O Regulamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Concelho de Nelas 
estabelece no seu artigo 74º, relativamente às condições de pagamento e faturação, o seguinte: 
---- a) As faturas serão emitidas com periodicidade mensal, devendo nelas constar os dados 
necessários à total compreensão, por parte dos consumidores, dos valores apresentados. -------
---- b) - Os pagamentos alusivos à faturação anterior deverão ser efectuados no prazo, forma e 
local estabelecido na fatura-recibo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- c) - A entidade gestora sempre que julgue conveniente, poderá optar por outras formas ou 
sistema de pagamento, tendo em vista uma maior eficácia do mesmo e a melhor comodidade 
dos consumidores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- d) - Os pagamentos não satisfeitos até à data limite fixada na fatura-recibo serão 
acrescidos de tarifas adicionais mensais (�). ---------------------------------------------------------- 
---- e) - Findo esse prazo, o consumidor pode ainda proceder ao pagamento da dívida, 
acrescida dos correspondentes juros de mora, na Tesouraria da Câmara Municipal até à data 
indicada no aviso postal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- f) - Após o período de regularização mencionado no número anterior, caso não se tenha 
verificado a liquidação da dívida, a mesma entrará em relaxe, acrescida de taxas legais, sendo 
dado um prazo de 30 dias para a liquidação total dos valores em débito, após este prazo, a 
dívida será sujeita a cobrança coerciva e consequente Execução Fiscal. ---------------------------
---- g) - Caso o consumidor não regularize a sua situação junto da entidade gestora dentro do 
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prazo estipulado no número anterior, proceder-se-á ao corte de fornecimento de água, de 
acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------------- 
---- h) - O restabelecimento do fornecimento implica o pagamento das importâncias em 
dívida, acrescido da tarifa de restabelecimento, cujo valor é fixado pela entidade gestora. ------
---- i) - Toda a pessoa singular ou coletiva que se torne devedora da entidade gestora, qualquer 
que seja a natureza da dívida, fica responsável pela indicação dos elementos postais que 
permitam o envio da fatura referente à dívida contraída e a sua normal entrega no local 
indicado pelo devedor. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------
---- O Senhor Presidente informou que no assunto em análise não era preciso alterar o 
Regulamento pois o mesmo já permite proceder às alterações pretendidas. O que estava em 
causa neste assunto é que um determinado consumidor atrasava-se x dias em pagar a água e 
quando vinha pagá-la, se estivesse em atraso, pagava logo o dobro e pagava logo as taxas 
correspondentes e assim, nesta informação dos Serviços está prevista uma adequação do 
Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de Nelas à Lei dos Serviços 
Públicos Essenciais que implica que em caso de mora o consumidor seja notificado 
expressamente para vir pagar e só depois de entrar em relaxe é que se avança com o processo 
executivo. Nesta primeira fase é com juros de mora apenas, porque, de facto, era uma 
violência ver as pessoas que se atrasavam um dia, ou dois, a pagar seis, ou sete euros de água 
irem logo pagar quinze euros, ou dezasseis euros e assim não se justificava. Esta questão está 
enquadrada juridicamente e assim têm-se que se notificar as pessoas quando entram em 
incumprimento, nos termos da Lei dos Serviços Públicos e assim é isto que se quer discutir 
nesta reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que o Executivo Municipal iria 
ter novamente problemas depois dos 20 dias, pois as pessoas que se atrasam, normalmente, 
são sempre as mesmas. Ele pagava dentro do prazo e estar a dar mais prazo àqueles que 
normalmente são sempre incumpridores achava que era um benefício para quem não cumpre. 
Como toda a gente sabia ele trabalha no Serviço de Finanças e por um dia de atraso pagam 
mais vinte e cinco euros mas no ano anterior tiveram também um dia de atraso no 
cumprimento das suas obrigações, ou seja, estão sempre a queixar-se dos vinte e cinco euros 
mas todos os anos fazem a mesma coisa. Achava que os consumidores já tinham quinze dias 
para pagar, recebe a fatura para pagar e vem pagar dentro do prazo. Elogiou o Senhor 
Presidente pelo facto das transferências bancárias serem, presentemente, mais baratas, pelo 
facto de se poder pagar a água pelo sistema multibanco, ou pagar na Tesouraria. Achava que 
os consumidores só não pagavam dentro do prazo por duas razões, ou não têm dinheiro e 
acontece, ou porque se esquecem, são esquecidos por natureza e têm que ser penalizados. 
Sugeriu o seguinte: uma vez que a data limite de pagamento é nos dias 27, ou 28 de cada mês, 
se houvesse possibilidade do pagamento ser até ao dia 5 do mês seguinte. Como as pessoas 
recebem no final do mês têm até ao dia 5 do mês seguinte para pagar, aí sim, podia ser essa 
possibilidade. Uma vez que se recebe a fatura da água, normalmente, no dia 27, com mais 20 
dias úteis é quase um mês depois. Dia 27 de junho, com mais 20 dias úteis dá até 27 de julho, 
portanto tem mais um mês para pagar e andam sempre atrasados um mês e dizem depois que 
já pagaram a anterior e afinal pagaram a do mês seguinte. Achava que se pudesse agilizar o 
processo e a data limite ser até ao dia 8 do mês seguinte, coisa parecida, uma vez que os 
consumidores recebem no final do mês, ou até ao dia 5 do mês seguinte, podia haver essa 



 
                                                                                                                             Fls.__________ 

 
 
 
 
 
 
 

Reunião de 30/07/2014 

58 
 

possibilidade e já não havia desculpa que não tinham dinheiro porque acontece as pessoas 
aparecerem para pagar um imposto e dizer que só têm dinheiro no final do mês, mas quando 
receberam a notificação podiam pagar logo no início do mês. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, confiando no bom desempenho e no bom 
serviço da Senhora subscritora desta informação, ia votar favoravelmente. -----------------------
----- O Senhor Presidente afirmou que a proposta resulta também da participação dos Serviços 
e também queria dizer que, de facto, a Câmara Municipal de Nelas e também foi isso 
noticiado, era uma boa notícia para o Concelho de Nelas, pois antes havia bancos a cobrar 20, 
50, 60 e 70 cêntimos por cada transferência bancária, de um pagamento da água por 
transferência bancária e assim, foi contratualizado com o Banco Santander Totta o pagamento 
de 4 cêntimos por cada transferência bancária para a generalidade dos pagamentos da água. ---
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos procedimentos e prazos 
das faturas de fornecimento de água, RSU e saneamento, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 7127, datada de 09 de julho de 2014, da Técnica Superior responsável 
pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira/Recursos Humanos e Saúde, atrás 
descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(125/20140730)4.4.CEDÊNCIA GRATUITA DE PARCELA DE TERRENO, COM A 
ÁREA DE 1.650 M2, PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL � 
PROPRIETÁRIOS: GLÓRIA ABRANTES VITÓRIA DE MELO SOARES E 
CARLOS ALBERTO NOBRE DE MELO SOARES � RATIFICAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7442, datada de 25 de julho de 2014, do Serviço 
Jurídico, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Cedência gratuita de parcela de terreno, com a área de 1.650 m2, para o domínio público 
municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 17 de julho de 2014, a Senhora Glória Abrantes Vitória de Melo Soares e o seu 
marido Carlos Alberto Nobre de Melo Soares, residentes na Av.ª Nossa Senhora da Saúde 
n.º36, 2530-395 Marteleira, cederam gratuitamente a área de 1650 m2 para domínio público 
municipal, área pertencente aos prédios rústicos inscritos na matriz predial rústica sob os 
artigos 3085, 3086 e 3087, dos quais são donos e legítimos proprietários, autorizando 
expressamente o Município de Nelas a proceder à abertura de um caminho público destinado 
a utilização pública, com a largura de 7 metros em toda a sua extensão, não se opondo à 
afetação do mesmo para utilidade pública, com o consequente uso direto e imediato do 
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nestes termos, de acordo com o artigo 33.º, n.º1, alínea j) da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, compete à câmara municipal �aceitar doações, legados e heranças a benefício de 
inventário�, pelo que se propõe a ratificação da doação pela Câmara Municipal. ----------------
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ------
---- Presente, também, uma declaração, datada de 17 de julho de 2014 e assinada pelos 
Declarantes Senhores Glória Abrantes Vitória de Melo Soares, Carlos Alberto Nobre de Melo 
Sortes e Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Borges da Silva, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Para os devidos efeitos a Senhora Glória Abrantes Vitória de Melo Soares, titular do 
Cartão de Cidadão com o n.º de identificação civil 00643104 6 ZZ3, válido até 28/07/2016, 
Contribuinte n.º 153709057, e marido Carlos Alberto Nobre de Melo Soares, residentes na 
Av.ª Nossa Senhora da Saúde, n.º 36, 2530-395 Marteleira, declaram que cedem 
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gratuitamente a área de 1.650 m2 para o domínio público municipal, área esta pertencente aos 
prédios rústicos inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 3085, 3086 e 3087, dos quais 
são donos e legítimos proprietários, autorizando expressamente o Município de Nelas, 
representado pelo Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Borges da Silva, a proceder 
à abertura de um caminho destinado a utilização pública, com largura de 7 metros em toda a 
sua extensão, melhor identificado na planta que se encontra em anexo, cuja responsabilidade 
pela manutenção caberá ao Município de Nelas. -------------------------------------------------------
---- Mais declaram que não se opõem à afetação do referido caminho para utilidade pública, 
com o consequente uso direto e imediato do público.� ------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou tratar-se de um terreno adjacente à Zona Industrial de Nelas, 
que não fica, no novo PDM, na Zona Industrial de Nelas. Os proprietários, atrás referidos, 
disponibilizaram em toda a extensão do seu terreno, junto ao vizinho, sete metros no sentido 
da Câmara Municipal abrir um caminho, que é muito importante pois o caminho que lá existe 
é a poente da QBeiras. Assim, os dois caminhos não tinham ligação, o que ia do campo de 
futebol e o que vem da QBeiras e até em termos de proteção florestal e contra incêndios é 
muito importante a abertura deste novo caminho. O terreno é praticamente plano. Achava que 
o referido caminho já estava praticamente aberto, faltava apenas passar a água no ribeiro. 
Explicou, de seguida, a localização no mapa desse caminho. Elaborou um documento como 
doação para que, no futuro, as pessoas não venham cortar o caminho, ou seja, é uma doação 
para o domínio público. Dizem os Serviços que tem que ser ratificado pela Câmara 
Municipal, pois o Senhor Presidente não pode aceitar doações. Explicou ao Senhor Vereador 
Artur Jorge Santos Ferreira que não eram os artigos totais, mas apenas sete metros ao longo 
de todo a extensão dos artigos rústicos. De seguida leu parte da declaração atrás descrita:            
��declaram que cedem gratuitamente a área de 1.650 m2 para o domínio público municipal, 
área esta pertencente aos prédios rústicos inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 
3085, 3086 e 3087, dos quais são donos e legítimos proprietários, autorizando expressamente 
o Município de Nelas, representado pelo Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara, Dr. José 
Borges da Silva, a proceder à abertura de um caminho destinado a utilização pública, com 
largura de 7 metros em toda a sua extensão�� -------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência gratuita de parcela de terreno, 
com a área de 1.650 m2, para o domínio público municipal, de que são proprietários os 
Senhores Glória Abrantes Vitória de Melo Soares e Carlos Alberto Nobre de Melo Soares, 
nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7442, do Serviço Jurídico, atrás descrita.  
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
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prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período compreendido entre 03 e 24 de julho de 
2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------------- 
5.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças de 
construção emitidas no período compreendido entre 03 e 24 de julho de 2014, a qual fica 
anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 
INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 
loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - Serviço Administrativo de Obras, 
no período compreendido entre 03 e 24 de julho de 2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo 
III), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------------- 
(126/20140730)5.2.RELAÇÃO DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS 
DO ART.º 71.º, DO DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 
POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade das licenças e admissão de 
comunicação prévia, caducadas, precedidas de audiência prévia, constantes na relação 
elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares � Serviço 
Administrativo de Obras, nos termos do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com posteriores alterações, no período compreendido entre 03 e 24 de julho de 2014, a qual 
fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------ 
 

6 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
 
6.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo Senhor Presidente, ao abrigo 
da delegação de competências, por deliberação de 04 de novembro de 2013, designadamente: 
licenças especiais de ruído, no âmbito do disposto no artigo 15.º, do Regulamento Geral do 
Ruído; alargamento de horário de funcionamento, ao abrigo do disposto no artigo 11.º, do 
Regulamento Municipal de Horários; e pedido de autorização para realização de manifestação 
desportiva, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. --- 
(127/20140730)6.2.ISENÇÕES CONCEDIDAS PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA AO ABRIGO DO ARTIGO 5.º, DO REGULAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS E OUTROS REGULAMENTOS � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as isenções concedidas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, ao abrigo do artigo 5.º, do Regulamento de Taxas Municipais e outros 
regulamentos, a qual fica anexa a esta ata (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------- 
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(128/2140730)6.3.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PARA 
LICENCIAMENTO DE OBRAS EM QUE É REQUERENTE A SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE SANTAR � APROVAÇÃO 
---- Presente o parecer n.º DAJ 196/14, datado de 07 de julho de 2014, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que a seguir se transcreve: ---------------
----- �Taxas � Isenção -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas, em seu ofício n.º 2561, de 25.06.2014, solicita parecer 
jurídico que esclareça como decidir na questão que se segue. --------------------------------------- 
---- Uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) do Concelho solicitou isenção 
do pagamento de taxas de licenciamento de obras que pretende levar a efeito num lar de 
idosos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretende saber o município se a requerente poderá beneficiar da pretendida isenção do 
pagamento de taxas, ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, alínea d), do seu Regulamento e Tabela de 
Taxas Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Sobre o assunto começaremos por informar que a Lei n.º 53-E/2006, de 29.12 � que 
aprova o regime geral das taxas das autarquias locais � prevê que os municípios criem taxas 
municipais através de regulamento aprovado pela Assembleia Municipal, devendo conter, sob 
pena de nulidade as isenções e respetiva fundamentação, de acordo com o seu artigo 8.º, n.º 2, 
alínea d). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, no caso presente é o próprio município que nos informa que o seu Regulamento e 
Tabela de Taxas Municipais, aprovado pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara 
Municipal (Aviso n.º 5816/2010, DR 2.ª Série, n.º 55, de 19.3.2010), prevê que estas 
instituições possam beneficiar de isenção ou redução de pagamento de taxas e, com efeito, 
lido o regulamento, verifica-se que o seu artigo 5.º estabelece o seguinte: ------------------------- 
---- �Artigo 5.º - Isenções e reduções de taxas ---------------------------------------------------------- 
---- 1 � Estão isentas do pagamento de taxas e outras receitas municipais as entidades públicas 
e privadas a que, por lei, seja atribuída tal isenção. ---------------------------------------------------- 
---- 2 � Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo 
licenciamento se pretende obter ou as prestações de serviço requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- (�.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- d) As instituições particulares de solidariedade social, legalmente constituídas, registadas 
e funcionando nos termos da legislação cooperativa, pelas atividades que se destinem à 
realização dos seus fins estatutários; --------------------------------------------------------------------- 
---- (�.)� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto, e concluímos, cumprido que seja o Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais da Câmara Municipal de Nelas, mais concretamente o acima citado n.º 2, alínea 
d), do artigo 5.º, poderá a requerente beneficiar da pretendida isenção ou redução de taxas.� --
---- Presente, também, um Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 16 de julho 
de 2014, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento de taxas para licenciamento de obras em que é 
requerente a Santa Casa da Misericórdia de Santar. ---------------------------------------------------
---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A. O pedido de isenção do pagamento de taxas para o licenciamento das obras do Lar da 
Santa Casa da Misericórdia de Santar, em que é requerente a �Santa Casa da Misericórdia de 
Santar�, instituição sem fins lucrativos; ----------------------------------------------------------------- 
---- B. Que de acordo com o artigo 5.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais, na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo 
licenciamento se pretende obter, podem beneficiar de isenção ou de redução do pagamento 
das taxas as instituições particulares de solidariedade social, legalmente constituídas, pelas 
atividades que se destinem à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- C. O parecer emitido pela CCDRC, em concordância com o parecer do Serviço Jurídico 
deste Município, nos termos do qual �cumprido que seja o Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais da Câmara Municipal de Nelas, mais concretamente o acima citado n.º 2, alínea 
d), do artigo 5.º, poderá a requerente beneficiar da pretendida isenção ou redução de taxas.� --
---- D. O relevante interesse público municipal que não pode deixar de atribuir-se. --------------
---- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. O reconhecimento do relevante interesse público municipal das obras de construção do 
Lar da Santa Casa da Misericórdia de Santar; ---------------------------------------------------------- 
---- II. O deferimento do pedido de isenção do pagamento de taxas no valor de 1.577,48 � (mil 
quinhentos e setenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos), por esse facto.� --------------------
---- O Senhor Presidente informou a Câmara que foi pedido um parecer jurídico à CCDR, no 
sentido de ser esclarecido de que a Câmara Municipal pode, não obstante a situação e m que 
se encontra e por razões de utilidade pública e mais valia da obra, isentar o pagamento do 
pagamento das taxas das licenças cujo valor estimado é de 1.577,48 �, a Santa Casa da 
Misericórdia de Santar, no âmbito da construção do Lar de Terceira Idade, que está a 
promover e cujo licenciamento está a decorrer na Câmara Municipal. -----------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, reconhecendo o relevante interesse público municipal das obras de construção do Lar 
da Santa Casa da Misericórdia de Santar e aprovou o pedido de isenção do pagamento de 
taxas, no valor de 1.577,48 �, referente ao licenciamento das obras de construção do Lar da 
Santa Casa da Misericórdia de Santar. ------------------------------------------------------------------- 

 
7 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- O Senhor Presidente da Câmara declarou aberto o Período de Intervenção do Público. 
Antes de dar a palavra ao Público pediu a quem se quisesse inscrever a concisão que era 
necessária. Pelas razões que já tinha referido, lamentou a forma tumultuosa como decorreu a 
presente reunião de Câmara, pedindo desculpa aos Senhores Vereadores por alguma 
exaltação, particularmente ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, pelos adjetivos jurídicos 
que lhe aplicou, mas tudo isto sem diminuir a consideração e respeito pessoal que lhe é 
devido, naturalmente como Vereador e como homem. Pediu desculpa também ao Público 
presente pela sua exaltação e pelas suas falhas. Esperava que, no futuro, as coisas corram de 
forma melhor. Pediu ao Público quem é que queria usar da palavra. Deu, de seguida, a palavra 
ao Senhor Arlindo Rodrigues Duarte, pedindo concisão e clareza, que lhe é peculiar. -----------
----- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte começou por cumprimentar todos os presentes. 
Afirmou que o problema da Borgstena era muito complicado. Era contra a descarga dos seus 
efluentes na Ribeira da Pantanha. Compreendia bastante a situação do Senhor Presidente da 
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Câmara em ter que optar, ou fazia os esgotos para a Ribeira da Pantanha, ou se fechava a 
empresa e isso era muito complicado, até porque já existe muito desemprego no Concelho de 
Nelas e isso ia acarretar mais desemprego e assim dava o benefício da dúvida ao Senhor 
Presidente pois era muito difícil poder contornar aquela situação. A Oposição vinha para as 
reuniões de Câmara para destabilizar mas que isso se devia ao facto das suas propostas, bem 
como as propostas de outras pessoas não eram achadas, nem ouvidas pelo Executivo 
Municipal. Frisava que era com muita tristeza e mágoa que via isso e que já começava a ter 
um pouco de saudades do último Executivo porque lhe dava a impressão que só as pessoas 
que foram eleitas com maioria só eles é que podem, só eles é que sabem e que só eles é que 
querem. Achava isso incorreto no seu entender. De seguida falou nas propostas apresentadas 
por ele já desde janeiro do corrente ano, questionando onde estavam as bolsas de estudo para 
os melhores alunos, onde estavam os cheques farmácia, onde estavam os bancos alimentares 
para apoio às nossas crianças que iam para escola sem qualquer refeição no estomago, onde 
estavam os desempregados que recebem o subsídio de desemprego, bem como os que 
recebem o subsídio de reinserção social a fazer limpeza nas ruas, matas e caminhos, onde 
estavam as placas das ruas para identificar as mesmas, onde paravam as lombas que foram 
pedidas, nomeadamente para a Rua do Freixieiro, em Canas de Senhorim, em frente ao 
Jardim Escola João de Deus e em frente aos prédios. As construções clandestinas na Urgeiriça 
continuavam apesar da Câmara Municipal ter sido alertada, tinha fotos para entregar à 
Câmara. Que moral podia ter este Executivo Municipal quando denúncia a construção de um 
pavilhão na Zona Industrial de Nelas, sem que tenha dado entrada qualquer papel nesta 
Câmara, quando esta mesma deixa construir alpendres e não só, em passeios e vias públicas. 
Pedia bom senso, honestidade, igualdade e sem compadrios em resolver os problemas 
existentes. Onde existe a limpeza, que tanto se fala, nos passeios? As silvas continuavam nos 
passeios, as ervas continuavam nos passeios, com algumas situações de mais de um metro, 
que também tinha fotocópias que provavam isso, que serão entregues na Câmara. Estando no 
final de julho, apesar de São Pedro ter pregado uma partida, os jovens continuam a pagar as 
suas entradas nas piscinas. Apesar de saber das dificuldades financeiras da Câmara 
questionou se não seria possível que isso acontecesse. Continuava a existir o problema da 
falta de médicos em Canas de Senhorim e questionou se a Câmara estava a trabalhar nesse 
sentido, o que ele desconhecia. Questionou se era com os impostos dos Munícipes que a 
Câmara ia pagar multas de infrações ao Código da Estrada de funcionários quando esses eram 
os culpados, ou pensavam eles que por serem funcionários estavam acima da lei. Isto 
aconteceu na montagem de um estrado em frente ao BES em que um funcionário da Câmara 
foi multado porque estacionou em cima do passeio e a GNR chegou lá e multou. Gostaria de 
saber se são os impostos dos munícipes que vão pagar essa multa, assim como outras multas. 
Na estrada Vale de Madeiros � Caldas da Felgueira existe pólvora, ou seja, as mimosas que 
foram mandadas cortar pela Câmara continuam nas bermas, secas, o que fazia com que podia 
existir mais facilmente um fogo. Questionou porque é que se gastava dinheiro em montagem 
e desmontagem de estrados. Viu oito pessoas a multar um estrado para à noite atuarem lá 
cerca de um hora e no dia seguinte desmontou-se o estrado, o mesmo tendo acontecido em 
vários locais na Vila de Nelas. Gastou-se dinheiro, oito homens, para quê essa montagem e 
desmontagem? Questionou se a Câmara resolvia os seus problemas com distribuição de 
cheques que em alguns casos apenas beneficiava meia dúzia de pessoas. Se o Executivo 
Municipal tiver alternativas credíveis, esperava que tivesse, com toda a sinceridade, que as 
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apresentasse para melhorar a qualidade de vida das populações e se for assim, ele 
imediatamente retira todas as suas propostas, exceto uma que é um mês de cedência para a 
construção do futuro cemitério de Canas de Senhorim. Continua a oferecer um mês 
gratuitamente. Também não era só dar patadas às pessoas pois também estava ali para dar 
valor e louvor às pessoas quando elas, realmente se mostram interessadas, ou seja, queria 
deixa o seu grande reconhecimento de gratidão pelo trabalho desenvolvido por este Executivo 
Municipal em trazer para o Concelho de Nelas uma grande empresa, assim como outras de 
menor dimensão, e ampliação de outras já existentes no Concelho, o que vai atenuar, em 
muito, o desemprego e trazer melhor qualidade de vida aos habitantes do Concelho de Nelas. 
---- O Senhor Presidente informou que relativamente às propostas do Senhor Arlindo, 
evidentemente que com todo o respeito que lhe tinha, queria que ele compreendesse que o 
Executivo Municipal estava há oito meses em funções. As propostas que o Senhor Arlindo 
trouxe foram sufragadas eleitoralmente no dia 29 de setembro de 2013, pois constavam do 
manifesto eleitoral da CDU, que não tiveram vencimento maioritário e assim, sem prejuízo do 
respeito por essas propostas, pediu ao Senhor Arlindo que aquilo era um período reservado ao 
Público para fazer propostas concretas, podia as fazer todas mas o Executivo Municipal tem o 
direito legal democrático de durante quatro anos executar o seu mandato e o Senhor Arlindo 
não podia ir ali dizer que o Executivo Municipal tinha que aceitar a bolsa de estudo e os 
cheques farmácia, o subsídio de desemprego pois se queria isso com essa pressa aconselhava-
o a nas próximas eleições autárquicas propunha, novamente, isso ao eleitorado como 
candidato que assumia esse compromisso e que o faça ao fim de oito meses. O Executivo 
Municipal respeita muito as propostas do Senhor Arlindo mas quem gere a Câmara Municipal 
é o Executivo Municipal e é ele Presidente da Câmara que ganhou as eleições. Não era quero, 
posso e mando. O Executivo Municipal estava mais preocupado em criar emprego no 
Concelho, onde a esposa do Senhor Arlindo anda em recrutamento e formação para a empresa 
Aquinos do que pôr os desempregados a limpar o mato. Não sabia a que alpendres na via 
pública é que o Senhor Arlindo se estava a referir. Que fizesse a participação aos Serviços que 
eles atuarão em conformidade. Afirmou que ele, Senhor Presidente, tinha feito uma 
participação aos Serviços. Do que o Senhor Arlindo fez até à presente data não lhe chegou 
nenhuma irregularidade, ilegalidade, daquilo que já participou. Quando lhe chegar, ele, 
Senhor Presidente, atuará em conformidade. Em relação às entradas nas piscinas, se era uma 
proposta dele, Senhor Arlindo, o Executivo Municipal podia aceitar a proposta, ou não. Tudo 
o que seja para benefício da população o Executivo Municipal aceita. Se fazia o pagamento 
por transferência bancária pagava 60, ou 70 cêntimos, vai pagar 4 cêntimos e que o Executivo 
Municipal estava a trabalhar para isso. Multas que foram aplicadas no BES, não lhe chegou 
nada, desconhecia o que é que estava a falar, admitia que fosse verdade, mas se foi uma multa 
praticada por um ato ilícito de um trabalhador, paga a multa. Ele podia-lhe dizer que noutro 
dia foi a Lisboa, a uma reunião da Associação Nacional de Municípios, em que ia a conduzir 
e foi multado e ele, Senhor Presidente da Câmara pagou a multa, não foram os Serviços que a 
pagou. Portanto, se lhe chegar a multa do funcionário ele paga-a. Pediu ao Senhor Arlindo 
para olhar para ele como uma pessoa séria e honesta e não como um vigarista que está na 
Câmara para pagar multas aos funcionários. Em relação às mimosas existentes na estrada 
Vale de Madeiros � Caldas da Felgueira, informou que os autocarros já não conseguiam 
passar por causa das mesmas, o Executivo Municipal fez um procedimento, foi adjudicado 
aquele serviço, recebeu várias propostas e foram cortadas as mimosas. O empreiteiro das 
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mimosas subcontratou a recolha do material com outra empresa. O Executivo Municipal anda 
há dois, ou três meses, a insistir com ele, a enviar e-mails, quer a Senhora Eng.ª Inês, quer o 
Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, porque tem a mesma preocupação que tem o 
Senhor Arlindo. O material já anda a ser recolhido por uma outra empresa, cujo custo vai ser 
imputado ao empreiteiro que não fez a recolha e podia-lhe mostrar uma mensagem que lhe fez 
no domingo passado a dizer-lhe que ia fazer uma participação-crime contra o empreiteiro que 
cortou as mimosas e que não foi recolher aquele combustível, que está ali, de facto, um perigo 
e o Executivo Municipal tem essa preocupação. Achava que esse material já estava a ser 
recolhido e vai ser triturado. Levantou-se uma dificuldade em Mortágua de não receberem 
mais floresta por excesso de oferta e os subempreiteiros agora não a apanham. Mas o Senhor 
Arlindo tem toda a razão mas que não pensasse que aquilo está ali abandonado e que o Senhor 
Presidente da Câmara e o Senhor Vice-Presidente, que andam a limpar quilómetros de 
caminhos agrícolas e florestais para proteger os fogos, que têm ali aquilo por gosto pessoal, 
ou porque não façam nada. Nada disso, Todos os dias o Senhor Presidente fala e todos os dias 
se insiste naquele assunto e, portanto, já andam a recolher as mimosas. Afirmou, também, que 
o Executivo Municipal não quer apenas criar emprego no Concelho, mas também não quer 
embrutecer as pessoas para irem para as fábricas trabalhar e ganhar um salário, as pessoas têm 
de ser felizes, ter música, cultura, atividade cultural e montam-se estrados e desmontam-se 
estrados para dar cultura às pessoas, para não sermos uns brutos e isso tem um custo e esse 
custo tem de ser levado à conta do desenvolvimento e do bem-estar da nossa população. Neste 
dia assinou cheques para os Ranchos Folclóricos, de mil euros e para as Bandas, de mil e 
quinhentos euros, então ia retirá-los para dar cheques de bolsas de estudo e o cheque farmácia 
e ia anular os cheques que passou para as Bandas Filarmónicas. Portanto, é cultura, é o custo 
da cultura. Não sabia a que distribuição de cheques é que o Senhor Arlindo se estava a referir 
e isso dito dessa maneira, não lançasse atoardas para o ar, para dizer concretamente o quê e a 
quem. Não havia ninguém que levasse cheques que não fossem justificados por trabalhos 
realizados para a Câmara Municipal. Sabia que o Senhor Arlindo trouxe um discurso escrito 
que amanhã, ou depois, vai aparecer publicado num jornal como sendo uma intervenção dele               
Mas que ele, Presidente da Câmara, ia tirar uma cópia da ata e ia-lhe responder com o que lhe 
disse nesta reunião. Pediu ao Senhor Arlindo para se conformar e para ajudar o Executivo 
Municipal. Existe um conceito entre democracia participativa e democracia representativa e a 
democracia participativa tem um tempo para ser exercida que é nas eleições. O Senhor 
Arlindo queria, como perdeu nas eleições, fazer por via da democracia participativa, ao fim de 
oito meses, estar a pedir a um Executivo, que paga mensalmente vinte e quatro mil contos 
para os bancos, que tinha os caminhos como tinha, tinha a máquina municipal como tinha, os 
esgotos como tinha, que o Senhor Arlindo reconhecia e admitia, já exigir bolsas de estudo e 
cheques farmácia, etc., que eram muito nobres as suas propostas. O Executivo Municipal tem 
a sua proposta que é um compromisso na área social e um compromisso na área do emprego, 
que está a ser valorizado. O Executivo Municipal agradecia muito as propostas apresentadas 
pelo Senhor Arlindo, agradece também o estímulo que tem dado ao Executivo Municipal mas 
achava que ao fim de oito meses estava a ser precipitado, com o devido respeito, em julgar, 
começar já a fazer julgamentos que são legítimos, mas que são julgamentos políticos que não 
foram sufragados eleitoralmente no dia 29 de setembro de 2013. Todos os dias as equipas 
municipais andam no terreno a cortar as ervas e as silvas. No próximo ano está a ser estudada 
a possibilidade de trazer a uma reunião de Câmara uns orçamentos de fazer limpeza urbana, 
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subcontratar esses trabalhos, não os fazer em determinados núcleos, no âmbito da delegação 
de competências com as Juntas de Freguesia de pôr empresas da especialidade a tratar disso 
porque neste oito meses de mandato tem constatado é que não tem sabido como quer, com a 
qualidade que quer, dar resposta ao facto da ervas e das silvas que, infelizmente, neste 
inverno, em que está 15 dias sol e uma semana a chover e assim podia-lhe dizer que da 
Variante de Nelas, da Zona Industrial, a Canas de Senhorim, já foi cordada a erva cinco vezes 
e ela está com a erva outra vez de meio metro. Como não é possível deitar herbicidas em 
determinados sítios é cortar a erva, cortar a erva, cortar a erva. Muita coisa tem sido feita. Não 
estava contente com isso. Queria que o Concelho de Nelas fosse um brinco. Afirmou que o 
Senhor Arlindo era livre de fazer a comparação entre o anterior e o atual Executivo 
Municipal, pois o anterior Executivo Municipal já foi julgado ao fim de oito anos e estava a 
compará-lo com oito meses do atual Executivo, achava isso injusto e o Executivo Municipal 
lá chegará ao brilho e ao brinco que o Senhor Arlindo queria para o Concelho de Nelas. -------
---- Interveio, de seguida, o Senhor Fernando Pinto, de Carvalhal Redondo, começando por 
cumprimentar todos os presentes e afirmou que a razão de estar presente naquela sala tinha 
haver com o facto de parte da Assembleia de Freguesia de Carvalhal Redondo e Aguieira, 
onde apareceu uma carta que não foi do Ministério da Educação, mas sim da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim, que foi uma coisa que as pessoas estranharam, onde vinha a 
falar o ponto um era Carvalhal Redondo pertencer ao Agrupamento de Escolas de Nelas e o 
que ele propôs nessa Assembleia de Freguesia foi estar de questão Carvalhal Redondo 
pertencer a um, ou a outro Agrupamento de Escolas. Nessa Assembleia de Freguesia foi 
elaborada uma moção defendendo a continuação da abertura da Escola Primária de Aguieira. 
Achava que os Senhores Vereadores tinham questionado porque é que Carvalhal Redondo 
não pertencia ao Agrupamento de Escolas de Nelas e queria questionar porque é que Canas de 
Senhorim estava tão interessada no facto de Carvalhal Redondo passar a pertencer ao 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, ou seja, há um interesse de Canas de 
Senhorim e não de Nelas. Questionou novamente qual é o interesse que Canas de Senhorim 
tem em que Carvalhal Redondo pertença ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. 
Gostava que alguém lhe respondesse a essa questão, pois ele esteve ao telefone com um 
Senhor quase uma hora e que Canas de Senhorim tinha alguma coisa na manga para que 
Carvalhal Redondo pertença ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. Há já muitos 
anos que Carvalhal Redondo pertence ao Agrupamento de Escolas de Nelas e que esta guerra 
já tem dez, ou quinze anos, para que Carvalhal Redondo pertença ao Agrupamento de Escolas 
de Canas de Senhorim. Ness Assembleia de Freguesia não se falou nessa questão, nem os 
representantes de Carvalhal Redondo, nem de Aguieira falaram nessa questão e só fizeram 
uma moção no sentido da Escola Primária do Fojo, de Canas de Senhorim, não poder acolher 
mais alunos e nessa Assembleia de Freguesia não se falou no facto de Carvalhal Redondo 
pertencer ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, ou ao Agrupamento de Escolas 
de Nelas e só se falou, nessa Assembleia de Freguesia em manter aberta a Escola Primária de 
Agueira e que não sabia qual era o interesse de Canas de Senhorim e gostava que lhe dessem 
uma explicação se fosse possível. ------------------------------------------------------------------------ 
 

ENCERRAMENTO 
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---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às treze horas e cinquenta e oito minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz 
alta por mim, _____________________________________________, conforme deliberação 
tomada na 1.ª reunião desta Câmara Municipal, realizada em 04 de novembro de 2013, que a 
redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e 
assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente, 

 
__________________________________________ 

 
A Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira/Recursos Humanos e Saúde, 
 

__________________________________________ 


