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SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

ATA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, nesta 

Vila de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia 

Municipal de Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1 - Discussão e aprovação da ata da 1.ª sessão desta Assembleia Municipal, 

realizada em 28 de outubro de 2013, da ata da sessão extraordinária de 06 de dezembro 

de 2013, da ata da sessão ordinária de 27 de dezembro de 2013 e da ata da sessão 

extraordinária de 24 de janeiro de 2014;   

1.2 - Leitura do Expediente; 

1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 

           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 

2 – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

2.1 – Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 

nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09: 

a) Atividade corrente; 

2.2 – Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de 

compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro; 

2.3 – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho 

Municipal de Educação, nos termos do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 

janeiro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto; 

2.4 – Relatório de avaliação da atividade da Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Nelas/2013 - Conhecimento.    

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais,  

Ex.m.º Público, 

Muito boa noite. 

Vamos dar início a esta sessão ordinária de fevereiro e começamos com a 

chamada dos Senhores Membros da Assembleia Municipal. 

 

A Senhora Segunda Secretária:  
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- Registo que estão a faltar três membros da Assembleia Municipal. Estão a 

faltar os membros: Alexandra Sofia da Costa Pinto, Carla Maria de Almeida Pereira 

Francisco e Pedro António Figueiredo Moreira. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Confirmam-se três ausências dos Senhores Deputados Municipais. Estão 

presentes vinte e cinco e vamos passar ao primeiro ponto da ordem de trabalhos com a 

discussão e aprovação das atas das reuniões até agora realizadas que são quatro, uma de 

instalação, uma ordinária e duas extraordinárias. 

Começamos pela ata de instalação, ou seja, da primeira reunião após a 

instalação e pergunto quem é que quer pronunciar-se sobre esta ata?  

Se ninguém se quer pronunciar, vou pôr à votação. Pergunto, quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovada, por unanimidade. 

Então passamos à aprovação da ata número dois, da reunião extraordinária de 6 

de dezembro e pergunto, quem quer usar da palavra para esta ata? 

Se ninguém quer usar da palavra, vou pô-la à votação e pergunto, quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovada, por unanimidade.  

A ata da sessão ordinária de 27 de dezembro, vou pô-la à discussão. Quem se 

quer pronunciar. Senhor Deputado Municipal José António. José António, faz favor. 

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Secretários, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores,  

Senhores Deputados Municipais, 

Caros Amigos, 

Estimado Público. 

Muito boa noite a todos. 

Relativamente a este ponto votei, juntamente com o Grupo Parlamentar do 

PSD-CDS/PP, as duas atas anteriores porque, depois de terem sido apresentadas 

aparentemente estão de acordo com os pressupostos mínimos de apresentação e de uma 

ata organizada. Já no tocante à ata agora em análise e aproveito para falar já na ata de 24 

de janeiro, eu penso que elas também não devem ser postas à votação atendendo que 

têm entre si, em meu entender, ou no entender do Grupo Parlamentar do PPD/PSD-

CDS/PP algumas incorreções que ficam mal numa ata. 

Um cidadão anónimo que pretenda ler uma ata, espera que ela seja o mais 

correta possível. 

As atas, ao contrário de outros documentos assumem um papel fundamental 

para mostrar a todos, quantos a consultarem, o que acontece neste espaço que, apesar de 

aberto a todos os cidadãos, não é aproveitado. 
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São também documentos que retratam acontecimentos desta Assembleia e 

deve-os tratar de forma objetiva e clara. 

Por isso, acho que, ou nós achamos que deve ter uma forma elaborada e sucinta 

quanto possível, sem retirar os conteúdos, o sentido das frases proferidas pelos oradores, 

contando, efetivamente, com tudo aquilo que se passa. 

Não pretendo com esta intervenção faltar ao respeito, de maneira nenhuma, à 

Senhora Secretária, ou às Senhoras Secretárias, ou ao Senhor Presidente da Assembleia, 

mas a verdade é que, espero que entendam a nossa posição e depois poder-vos-ei 

apresentar as diferentes páginas onde detetei incorreções. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

Senhor Deputado Municipal José António para não andarmos a adiar a 

aprovação das atas agradecia que visse onde é que há incorrecções e sugerir as 

correções a fazer. Se não, andamos a adiar, já temos quatro atas em atraso, o que não é 

de todo desejável. 

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- Senhor Presidente, atenção, Senhor Presidente, com o devido respeito, se 

pegar na ata do dia 27 começaria logo pela página 7, página 31, página 32, página 39, 

entre outras, que eu não tive tempo de registar atendendo que as atas chegaram-nos nos 

últimos dois dias, ou seja, ao destempo completamente, que era outra coisa que eu iria 

pedir à Mesa, que procurasse respeitar todos os Senhor Deputados Municipais porque 

nós não temos tempo, eu, pelo menos, não tenho para em dois dias me pronunciar e ler 

exaustivamente as atas. 

Mas o que vi não gostei e por isso eu e todo o Grupo Parlamentar porque 

falámos sobre isso e daí que há aqui determinadas conversas havidas dentro desta sala, 

há, inclusive, penso que na ata do dia 24 de janeiro, palavras, por exemplo do Senhor 

Vereador Adelino aquando da minha intervenção, que estão registadas em ata que não 

deviam constar porque ele nem tão pouco estava no uso da palavra, isso é uma das 

anomalias que tem essa ata. 

A verdade é que as atas têm que representar, sim senhor, tudo aquilo que se diz 

aqui, mas devem ser elaboradas, devem ser sintetizadas, sem lhe tirar, o verdadeiro 

sentido. 

Se formos, por exemplo, para ata de 27 de janeiro, por exemplo, na página 7, 

há aqui um diálogo, mais uma vez com a interferência do Senhor Vereador Adelino 

Amaral que, muito honestamente, acho que isto é um feed diver, é uma coisa que está 

aqui e que não tem necessidade de estar. Isto aqui não é necessário para a ata, é 

daquelas coisinhas que acontecem na Assembleia, que eu considero que há liberdade 

para tudo, mas que isto não deve constar no relatório de uma Assembleia, a Assembleia 

é para aquilo que se discute. 
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Isto é nesta ata e nesta página, mas tem mais Senhor Presidente. Não 

ficaríamos por aqui. Na página 39, já agora penso que é a página 39, por exemplo na 

página 37, uma das expressões no uso da palavra penso que do Senhor Presidente de 

Câmara, eu agora não tenho isto nada registado, porque não tive mesmo tempo de 

analisar exaustivamente, “o orçamento um e dois, é pá, desculpem lá”, e termina assim a 

frase. 

Senhor Presidente, eu penso que estas e muitas outras estão cá pelo meio têm 

que ser revistas, devem ser revistas por mais que uma pessoa. 

Eu recordo que durante os anos que estive, que assumi a Presidência desta 

Assembleia, lia sempre as atas antes de as pôr à votação porque quatro olhos vêm 

melhor que dois e mesmo assim falhávamos. 

Portanto, não estou aqui a pôr em causa a capacidade técnica seja de quem for, 

estamos no início do novo mandato, devemos ter e corrigir aquilo que está menos bem e 

é nesse sentido que eu aqui estou e por isso é que eu digo, tanto uma ata como a outra 

têm que ser revistas na íntegra. Caso contrário, somos obrigados a votar contra. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

-Eu acho que as atas estão feitas, podem ter erros, podem ter falhas e é para 

isso que estamos aqui, para as corrigir porque, de outra forma, nunca mais chegamos a 

solução nenhuma. Andamos aqui de sessão em sessão com as atas atrasadas porque o 

artigo 40.º, do Regimento, diz que, “de cada reunião, ou sessão, é lavrada ata com o que 

de integral se tiver passado e resulte da gravação com as correções linguísticas e de 

contexto que se imponham e não adulterem a expressão de vontade do interveniente”. 

Portanto, as atas têm que conter o que de integral se tiver passado, a não ser 

que nós façamos alguma alteração ao Regimento e o Secretário passar a ter liberdade 

para arranjar os textos conforme achar mais conveniente, sem que adultere o que foi 

dito. Mas, o que está no Regimento não é isso, o Regimento diz e é bem claro, de cada 

reunião, ou sessão, é lavrada ata com o que de integral se tiver passado e resulte da 

gravação com as correções linguísticas e de contexto. Essas correções linguísticas e de 

contexto, de uma forma geral, foram feitas. Agora, cortarmos coisas que foram ditas, se 

calhar, não está de acordo com o Regimento. 

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- Senhor Presidente. Se me permite, eu não ponho em causa que as atas devem 

relatar integralmente o que se passa aqui, agora há coisas que não têm, valor, nem 

técnico, nem político, nem defesa disto, nem defesa daquilo, em que, pura e 

simplesmente, a frase se pode excluir completamente e não altera em nada. 

Na página 39, quando da discussão do nosso Regimento, houve vários diálogos 

entre o Senhor Presidente e eu e que estão todos transcritos aqui, não havia necessidade. 

Foi proposto o Regimento, foi analisado, foi alterado o artigo x, y e z e foi votado e 

ponto final.  
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Senhor Presidente, eu penso que isto não está a fazer nada, desculpe, o nosso 

entendimento, poderia continuar a ler, mas não vou continuar a ler. Não estou, de 

maneira nenhuma, a pôr em causa a Mesa, nem as pessoas da Mesa, estamos a pôr em 

causa, sim, que isto é que está aqui vertido na ata e que eu não concordo, o Grupo 

Parlamentar que eu represento não concorda de maneira nenhuma, porque o comum do 

cidadão, ao ler isto, não se apercebe, não sabe o que se passou, é só por isso.  

Tudo bem que deve, a gravação é transcrita pelo Secretário integralmente, mas 

depois a Mesa deve dar um arranjo, se é que me faço entender, sem tirar conteúdo. É 

esse o pressuposto porque eu aqui estou, mais nenhum. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Sousa, faz favor. 

O Senhor Deputado Municipal António Sousa: 

- Boa noite a todos.  

Eu concordo no global aquilo que aqui foi acabado de dizer, mas o problema 

não é este, isto é um problema de filosofia de como é que as atas são feitas, pois eu já 

me lembro de várias Assembleias anteriores, discutia-se porque as atas devem ser um 

resumo, mas depois a Mesa resumia e de maneira que faltava sempre, alguém achava 

que faltava sempre uma coisa qualquer, aquilo que o Presidente da Mesa, ou um 

Secretário retira pode, na opinião dele, não trazer nada, nem acrescentar, nem retirar 

nada à discussão, mas na opinião de quem disse aquilo naquela altura até pode achar 

que pode ter, 

Eu lembro-me de discussões, passaram-se discussões incríveis na Assembleia 

Municipal anterior, ainda não havia a gravação, porque é que eu disse isto e não está aí? 

E porque é que, não isto bem que eu disse. Depois passou-se para as gravações, mesmo 

com as gravações era feito um resumo, mas já era mais fácil depois porque havia 

gravação. 

Entretanto, inclusivamente, foi posto no Regimento que é, eu não tenho de cor.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- É o artigo 40.º. 

O Senhor Deputado Municipal António Sousa: 

- Pois, não tenho de cor, mas que é isso, que diz exatamente, o que estiver na 

gravação, é o que estiver na gravação, é o Regimento que manda. Eu, a minha opinião 

pessoal é que as atas devem ser um resumo, até mesmo não devia ser literalmente mas é 

a minha opinião pessoal, sempre discutível como tudo, sempre a tive e sempre foi essa a 

minha opinião em relação às atas, não só da Assembleia Municipal, ou de outro local 

qualquer. 

Mas neste momento, a partir do momento em que alguém põe no Regimento e 

diz, estando neste já devia estar no anterior, e provavelmente no anterior e no anterior, 
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desde que lá está escrito, deve ser posto, se formos ver as atas, por exemplo, da 

Assembleia da República, até os apartes lá estão, quem bate palmas, quando há 

aplausos, agora há muito tempo que não tenho o trabalho de ver uma coisa dessas, mas 

lembro-me, há uns anos atrás, estava lá tudo, os apartes, até as pessoas do Público que 

não sei quê, quando era aplausos, quando era assobios, estava lá tudo. 

Porquê? Porque o Regimento da Assembleia dizia que tinha que constar 

integralmente aquilo que lá se passou. Se o Regimento diz, é integralmente aquilo que 

se lá passou não vejo outra alternativa de que não deva ser feito assim porque o 

Regimento. Se quiserem fazer uma proposta de alteração do Regimento para que não 

diga lá exatamente isso e diga uma coisa aproximada de maneira a poder depois dar 

alguma margem de manobra à Mesa, eu, pessoalmente, estou disponível para isso, 

pessoalmente, não sei se os outros estão, mas eu, pessoalmente, estou disponível para 

isso, agora enquanto estiver lá acho que não pode ser feito de outra maneira. 

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- Essa é uma alternativa Senhor Deputado. Mas há mais. Eu desafiava a Mesa 

então a fazer uma coisa, eu sei que vai custar a quem vem aqui como orador, que é, 

pega no texto, depois de o corrigir, envia o texto ao orador, que é assim que funciona, 

por exemplo, a CIM. Na CIM, nós usamos da palavra eles mandam-nos o texto para nós 

verificarmos se está em conformidade com aquilo que queríamos dizer, um texto, não é 

a maneira como se passou dentro da Assembleia, o Membro da Assembleia verifica, se 

não verificar durante aqueles x dias assume que o texto é para manter e aí não tem 

discussão, tem que aceitar aquilo que vai ser vertido na ata, se não tem que o corrigir e 

devolver, ao Secretário da Assembleia. 

Isso é, para mim, das coisas que a CIM faz e que nós também podíamos 

começar a fazer, que não foge nada ao que está no Regimento, não foge não, desculpe 

lá, a Secretária é que faz o primeiro texto e que a partir dali é que sabe qual é o contexto 

do texto. 

Isso era uma hipótese que eu considero que é a mais viável e a mais correta. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. A situação que o Deputado José António 

está a colocar, de facto, é uma situação que nós podemos implementar. Dá liberdade ao 

Secretário para os arranjos que entender de acordo com o que cada um disse, cortando 

aquilo que achar que é desnecessário. Se depois a pessoa em causa achar que não está 

correto, que não foi o que disse, ou se quer alguma alteração propõe, num prazo de dois 

três dias, as correcções que julgar convenientes. Eu não vejo inconveniente sobre isso. 

Eu concordo consigo. Eu não tenho nenhum interesse em ter atas de 58 páginas 

como estão aqui, de maneira nenhuma.  

O Senhor Deputado Municipal António Sousa: 
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- Como eu já disse, estou aberto a todas as hipóteses, mesmo aquela que 

também disse, embora essa, na minha opinião, obriga a alguma alteração do Regimento 

porque aqui diz, integral do que se tiver passado, mas cá está integral, se aqui dissesse, 

com o que de mais importante se tiver passado, mas aqui diz, com o que de integral e, 

integral é tudo.  

Agora temos é que dar um desfecho a isto e o único desfecho, na minha 

opinião, é o seguinte, e é essa proposta que eu faço. 

Estas atas devem ser votadas porque estão feitas conforme o Regimento 

manda. Pode surgir daqui um grupo de trabalho para fazer uma proposta de alteração do 

Regimento relativamente ao artigo 40.º, mas é a única maneira, porque estas atas têm 

que estar conforme o Regimento. O Regimento não foi alterado, é o que cá está, com o, 

de integral se tiver passado. Eu posso também não concordar com isto, mas é o que cá 

está, com o que de integral se tiver passado e resulte da gravação, com o que cá está, 

com as correções linguísticas e de contexto. Estão aqui correções linguísticas e de 

contexto porque, se for ver o original do que vem do funcionário da Câmara que 

transcreve o que foi gravado, e o que está aqui já há uma diferença muito grande, 

atenção, o que está aqui não é o original integral, já está composto. 

Por isso, eu não vejo outra alternativa para nós podemos andar relativamente a 

isto, conforme o Regimento, têm que ser aprovadas, ou não aprovadas, isso depois já é 

outra questão. Conforme o Regimento obriga, vamos criar, se quiserem, um grupo de 

trabalho de dois, ou três, ou quatro, para fazermos uma proposta de alteração ao 

Regimento relativamente ao ponto n.º 1, do artigo 40.º, que também não me oponho a 

isso. Mas estas, não temos outra alternativa, acho eu.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. De facto, as duas atas estão feitas de 

acordo com o Regimento. É verdade que pode haver incorreções e as Secretárias estão 

abertas a receber de quem encontra incorrecções, as propostas para alterar a ata. Cada 

um que achar que há intervenções que não estão de acordo com o que foi dito, ou que há  

partes que são dispensáveis na sua intervenção, pode propor essas alterações.   

A Senhora Primeira Secretária, Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

- No que concerne à elaboração das atas, a pessoa que fez a ata um e ata dois 

também fez a ata três, quem fez a ata quatro foi a Segunda Secretária, a Dra. Isabel 

Cristina. É estranho que, com exactamente o mesmo critério, o grupo parlamentar do 

PSD/CDS/PP e MRCCS aprovar a ata um, aprovar a ata dois e não aprovar a ata três e 

ao que parece prepara-se para não aprovar a ata quatro, elaboradas escrupulosamente 

respeitando o Regimento deste órgão. 

Eu creio que terá mais a ver com o conteúdo do que propriamente com a forma 

da ata em si porque, o critério de elaboração/revisão da ata foi o mesmo. Nós fomos 

aconselhadas, enquanto Secretárias e Membros Parlamentares, a retirar o menos 
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possível, e quando os diálogos são e foram, de alguma maneira, reveladores de posições 

muito concretas, não fazer grandes alterações para não se criar qualquer tipo de 

susceptibilidades de quem proferiu as devidas palavras. 

Nós somente cumprimos escrupulosamente aquilo que consta do Regimento, 

no ponto um do artigo 40, penso que terão de apresentar uma alteração ao Regimento 

para que seja possível fazer abreviações, porque se não, as atas têm que, evidentemente, 

ser a transcrição em concreto daquilo que aqui é abordado porque nós não estamos, eu 

concordo que o discurso não é simpático, não é agradável e eu não estou habituada a 

fazer atas assim, não as faço em contexto de trabalho, mas a verdade é que o Regimento 

nos obriga a isto e assim o fomos aconselhadas a fazer. 

 Queria dizer-lhe que consultei algumas atas de anos anteriores e as atas estão 

elaboradas segundo os mesmos moldes, no decurso do vosso mandato.  

O Presidente da Assembleia: 

- Quer usar da palavra? Faz favor. 

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- Senhora Secretária, com o devido respeito, não posso aceitar que me diga que 

eu não aprovo estas atas por causa dos conteúdos, porque eu não pus em causa qualquer 

conteúdo aqui dentro, ok? Mas olhe que as outras não tiveram algumas intervenções, 

nem tiveram interpelações, nem tiveram palavras pelo meio que estas tiveram, daí não 

termos posto em causa isso. 

Eu frisei e no dia 24, portanto, é assim, o gravador grava tudo, como o Senhor 

Presidente disse e é verdade, se qualquer Deputado Municipal, se qualquer pessoa que 

esteja aqui presente falar no meio da Assembleia fica gravado, e também vamos passar 

isso para a ata? Foi o que aconteceu na do dia 24. Também vamos pôr isso na ata? Isso é 

me leva a falar. 

Agora o facto de ser com A, com B, ou C, isso não me preocupa absolutamente 

nada e não é isso que me traz cá. 

Volto a dizer que eu estou a falar em nome do Grupo e estou a falar para 

enaltecer a nossa posição aqui dentro porque amanhã um comum cidadão, qualquer 

cidadão do Concelho de Nelas, ou mesmo fora, que queira consultar uma ata, vai ver 

isto e não vai perceber porque é que isto aconteceu. 

É só por isso, não tenho aqui qualquer interesse demagógico, não tenho aqui 

qualquer interesse crítico, a única crítica que eu levanto aqui foi ter recebido as atas dois 

dias antes desta Assembleia. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- É o que manda a lei, até dois dias antes enviar os documentos da Assembleia 

e as atas também.  

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- E as atas também?  



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

.  

 

9 

 O Senhor Presidente da Assembleia: 

- E as atas também, dois dias antes.  

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- Isso é o mínimo prazo que nós temos. Elas deviam-se fazer acompanhar da 

convocatória para que nós tivéssemos tempo de as analisar. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Está no Regimento que é até dois dias antes, que devem ir os documentos, os 

documentos seguiram até dois dias antes, os regulamentos foram cumpridos. 

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- Até dois dias e é esse reparo que eu tenho que fazer, que faço crítica, agora do 

resto não tenho aqui qualquer demagogia, apenas pelo bom nome desta Assembleia, 

portanto, se o Senhor Presidente achar que deve pôr as atas à votação, cada pessoa 

votará dentro da sua postura, portanto, o Grupo Parlamentar tem a sua liberdade de 

voto, não há aqui votos obrigatórios e votarão todos em consonância com o seu 

pensamento. 

Muito obrigado Senhor Presidente,  mais uma vez. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Atendendo a que nas atas que estão para aprovação não foi 

declarada, em nenhuma delas, alguma omissão que esteja contra o que foi dito, ou que 

tenha sido acrescentado alguma coisa que não tenha sido dito, eu considero que as atas 

estão feitas de acordo com o que se passou, com o que de integral se passou, nesta 

Assembleia e, nestes termos, em cumprimento do artigo 40.º, do Regimento. Pelo 

respeito que tenho pelo trabalho das  minhas Secretárias, vou pôr as atas à votação.  

E vou pôr à votação a ata do dia 27 de dezembro de 2013 e pergunto, quem 

vota contra? 10. Quem vota a favor? 13. Quem se abstém? 2. Portanto, 13 votos a favor, 

2 abstenções e 10 votos contra. A ata fica assim aprovada. 

Na mesma filosofia vou pôr à discussão a ata do dia 24 de janeiro, uma ata  de 

uma sessão extraordinária, e pergunto, quem se quer pronunciar sobre esta ata? 

Ninguém. Eu vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? 10. Quem vota a favor? 

12. Quem se abstém? 3. A ata fica assim aprovada 

A Senhora Primeira Secretária: 

- A ata está aprovada com 12 votos a favor, 10 votos contra e 3 abstenções. 

 A minha abstenção deve-se ao facto de não ter estado presente na última 

reunião da Assembleia Municipal e por uma questão ética, entendo em consciência não 

me dever pronunciar por não ter estado presente. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Portanto, a Primeira Secretária absteve-se porque não esteve presente na 

reunião de 24 de janeiro.  
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Então, uma vez aprovadas as atas e antes de passar ao ponto seguinte, eu queria 

pôr aqui à consideração da Assembleia uma questão que, por acaso, sem querer, já 

começámos hoje a usar esses termos. 

A partir de uma altura em que chegou aí um Senhor Inspetor, aqui há uns anos, 

e disse que os Membros da Assembleia não podiam ser Deputados Municipais e que 

tinham que ser Membros da Assembleia, começou a usar-se essa terminologia. Isso nas 

atas, ou mesmo no tratamento connosco aqui, cria uns certos embaraços. Eu propunha e 

já que começámos com esse tratamento hoje, sem sequer termos discutido isto, que 

passássemos a usar a terminologia “Deputado Municipal”. De facto, a maioria, a grande 

maioria das Assembleias Municipais deste país referem-se aos Membros da Assembleia 

como Deputados Municipais e, nas atas, tive o cuidado de ver várias, referem o 

Deputado tal, o Deputado tal, tirando títulos e essas coisas todas, é o Deputado Zé, o 

Deputado António e acho que é uma forma mais correta de nós nos relacionarmos aqui. 

 Alguém se opõe a esta proposta? Se ninguém se opõe, passamos a usar esta 

designação. Se algum Inspetor vier, daqui a uns tempos, dizer que não é assim, nós 

depois logo argumentamos, ou não, conforme acharmos conveniente na altura.  

Então, vamos passar ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente.  

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

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

extraordinária de 04/12/2013 e ordinárias de 11/12/2013; 26/12/2013; 08/01/2014; 

29/01/2014;   

- Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques – Envio de cópia de 

requerimento enviado ao Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal;   

- Senhor Membro da Assembleia Rui Manuel Simões Costa – Solicita 

justificação da falta dada à sessão extraordinária de 06 de dezembro de 2013;   

- Exemplar do Jornal do STAL;  

- Junta de Freguesia de Canas de Senhorim – Envio de Postal de Boas Festas; 

- Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques – Envio de cópia de 

requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas;  

- Exemplar do Jornal Voz das Misericórdias;  

- Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses – Inicio 

de funções;  

- Fundação Lapa do Lobo – Envio de Agenda Cultural Jan/Abril – 2014;  

- Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões – Plano de Atividades e 

Orçamento do exercício económico de 2014;  

- Direção Geral do Tribunal de Contas – Homologação da conta relativa ao 

exercício de 2008 – Recomendações;  
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- Chefe da Casa Civil de Sua Ex.ª o Presidente da República – Acusa receção 

das moções enviadas em 06 de janeiro de 2014;  

- Ofício n.º 82, datado de 13 de janeiro de 2014, da Câmara Municipal de Nelas 

– Pedido de convocação de sessão extraordinária desta Assembleia Municipal; 

- Presidente da Câmara Municipal de Nelas – Envio de oficio do Município de 

Carregal do Sal – Assinatura conjunta de moção de oposição ao encerramento dos 

Serviços de Finanças; 

- Chefe de Gabinete do Senhor Ministro da Presidência e dos Assuntos 

Parlamentares – Acusa receção das moções contra a possível extinção do Serviço de 

Finanças de Nelas;    

- Chefe de Gabinete do Senhor Primeiro Ministro – Acusa receção das moções 

contra a possível extinção do Serviço de Finanças de Nelas; 

- Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do CDS-PP, da Assembleia da 

República – Acusa receção das moções contra a possível extinção do Serviço de 

Finanças de Nelas; 

- Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, da Assembleia da 

República – Acusa receção das moções contra a possível extinção do Serviço de 

Finanças de Nelas; 

- Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da 

Assembleia da República – Acusa receção das moções contra a possível extinção do 

Serviço de Finanças de Nelas; 

- Sociedade Musical 2 de fevereiro, de Santar – Convite para estar presente na 

122.º aniversário daquela Banda Musical;  

- Membro da Assembleia – Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes – Solicita 

justificação da falta dada à sessão extraordinária de 24 de janeiro de 2014; 

- Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques – Carta referente às 

afirmações proferidas pelo Senhor Presidente da Câmara nas Assembleias Municipais; 

- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas – Envio de 

Relatório Anual de Atividades – 2013; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Seminário: Delegação de 

Competências – Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Município de Elvas – Envio de moção em defesa dos doentes oncológicos;      

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

- Ofício n.º 14/13, datado de 30 de dezembro de 2013, enviado ao Ex.m.º Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 

tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 27 de dezembro 

de 2013; 
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- Ofício n.º 01/14, datado de 06 de janeiro de 2014, enviado ao Ex.m.º Senhor 

Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões, indicando o 

Senhor Dr. Jorge Manuel Ruivo Moreira Alves, para integrar o Conselho da 

Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde;  

- Ofício n.º 02/14, datado de 06 de janeiro de 2014, enviado à Ex.m.ª Senhora 

Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas, 

indicando a Senhora Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves, em substituição da 

Senhora D.ª Celeste do Carmo Almeida Nunes, para a composição daquela Comissão; 

 - Ofício n.º 03/14, datado de 06 de janeiro de 2014, enviado aos Ex.m.ºs 

Senhores Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro -

Ministro, Ministra das Finanças, Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares 

e Presidentes dos Grupos Parlamentares, da Assembleia da República, do Partido Social 

Democrata, Partido Socialista, CDS-PP, Bloco de Esquerda, Partido Comunista 

Português e Partido Ecologista, “Os Verdes”, enviando duas moções contra a possível 

extinção do Serviço de Finanças de Nelas, aprovadas em reunião ordinária pública da 

Câmara Municipal de Nelas, realizada em 26 de dezembro de 2013 e na sessão ordinária 

desta Assembleia Municipal, realizada em 27 de dezembro de 2013; 

- E-mail, datado de 09 de janeiro de 2014, enviado aos jornais Planalto, Folha 

do Centro e Jornal de Canas de Senhorim, enviando as duas moções atrás referidas;  

- Ofício n.º 04/14, datado de 14 de janeiro de 2014, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal, marcada para o dia 24 de janeiro de 2014;  

- Ofício n.º 05/14, datado de 27 de janeiro de 2014, enviado ao Ex.m.º Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 

tomadas na Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 24 de 

janeiro de 2014; 

- Ofício n.º 06/14, datado de 18 de fevereiro de 2014, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- O expediente foi enviado a todos, pelo que me vou escusar a lê-lo, a não ser 

que alguém queira que o faça.  

Alguém quer que eu leia o expediente? Toda a gente conhece. 

Passamos ao ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da Ordem do Dia de interesse 

para o Município.  

Eu pergunto, quem quer usar da palavra neste ponto? Verifico que os Srs. 

Deputados Municipais Francisco Loureiro, Isabel Matias, Hernâni Marques e Sousa 

desejam fazer uso da palavra.  
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Vou em primeiro lugar dar a palavra à Senhora Deputada Isabel Matias, que 

acho que foi a primeira que se inscreveu. Senhora Deputada, faz favor. Eu pedia-vos era 

que fossem o mais sucinto possíveil para ver se este Período não ultrapassa muito a hora 

que está determinada também.   

A Senhora Deputada Municipal Isabel Matias: 

- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Vereadores,  

Senhores Deputados Municipais, 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores. 

Hoje solicitei o uso da palavra a fim de exprimir a desilusão que venho 

sentindo pela pobreza do discurso que vem sendo feita e também pela inoperância que 

observo. 

O poder da Autarquia exerce o seu cargo desde há cerca de três meses, isto 

quer dizer que está a expirar o estado de graça que normalmente se atribui ao Governo, 

mas que também serve para os Senhores Autarcas. 

Passados que são cerca de três meses tudo continua na mesma. Parece que o 

Governo Autárquico sofreu um choque que o deixou num estado letárgico quando se 

viu confrontado entre as promessas que fez na sua campanha e a realidade da vida e de 

uma gestão que se pretende coerente com as promessas efetuadas na campanha. 

Muitas sessões se têm efetuado, muitas horas se têm consumido nesta nobre 

casa, porém não vi sair destas démarches nada de válido a não ser a aprovação do 

Orçamento e sobre o qual aproveito hoje para chamar a atenção de V.ª Ex.ª, Senhor 

Presidente da Câmara, porque nele se encontram consignadas as rubricas com valores 

verdadeiramente aberrantes em relação a determinadas necessidades. 

 Eu sei que esta reclamação é extemporânea, mas não tive oportunidade de 

fazer este reparo na anterior sessão devido ao tempo que já tivera sido usado por outros 

oradores e se aproximava das 24 horas e ser este o limite da sessão, do horário da 

sessão.  

Nestas circunstâncias, durante esta semana consultei os documentos que me 

conduziram ao Orçamento, aprovado na sessão anterior. Quero mostrar o meu espanto 

porquanto o dito Orçamento me fez recordar outros que já tivemos oportunidade de ver 

produzidos pela Câmara Municipal. 

Fiquei preocupada, principalmente, no que respeita à Freguesia que me elegeu, 

Santar. Como sou representante da União de Freguesias de Santar Moreira não me resta 

outra solução que não esta. 
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É sabido que Santar tem sido desde sempre o patinho feio do Concelho, não 

que Santar seja feia, Santar é, pelo contrário, muito bonita e agora complementada com 

a união de outra Freguesia, Moreira, ficou mais atraente, e enriquecida. 

Quando só denomino Santar fica expresso que me refiro também a Moreira, 

povo que muito respeito, daí que não existe qualquer diferença na defesa que faço. Esta 

defesa inclui Moreira. 

Já houve oportunidade da parte do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santar, Senhor Jorge Abreu, que veio expor concisamente as necessidades prementes da 

Freguesia a que tão sabiamente preside.  

Porém, salvo o devido respeito que tenho pelo Senhor Presidente da Junta 

considero que continuar a bater nas teclas em que o mesmo se debruçou é um dever e 

nunca é demais voltar à liça e lembrar não só todos os problemas que o Presidente da 

Junta de Santar focou, pois além de serem muito pertinentes, outros existem que 

também o são na mesma medida uma vez que colidem direta e seriamente com a saúde 

da população e que eu, eleita que fui por essa mesma população, não posso, nem devo 

ignorar e ficar comodamente sentada na cadeira a ouvir e a estiolar perante as coisas 

sem sentido, logo sem qualquer contributo para o Concelho. 

Senhor Presidente, nesta vida nada é definitivo e tudo é relativo. As nossas 

intenções podem ser diversas das nossos opositores mas acabam sempre por chegar à 

conclusão de que não se pode cerrar o que já foi cerrado, chegados a este ponto só há 

um caminho a seguir, ou seja, esquecer o passado, extrairmos dele a parte possível 

positiva e construir o futuro com esta base pensando sempre que o êxito nos espera. 

Continuo a falar nos problemas que enfermam o Orçamento, ele, o Orçamento 

não nos traz qualquer novidade, menos ainda esperança de vermos que o que está errado 

continuará a ficar errado ad eternum, cada vez mais errado. 

Errado, perguntará V.ª Ex.ª em quê? Para ser sucinta apenas enumero três 

pontos em Santar, casa mortuária, ignorada, sanitários públicos, ignorados, espaço para 

eventos, vulgo, salão multiusos, ignorado, etc., etc. 

As carências vão muito além das citadas e para concretizar lembro aqui as 

ETARs, senão vejamos, a céu aberto, Casal Sancho, os detritos saem pelos esgotos, 

escorrem céu aberto, contaminando tudo em que tocam indo desaguar em terrenos 

agrícolas que nunca mais o serão. 

Santar, durante anos esta ETAR teve assistência diária de um funcionário que 

tratava da sua manutenção e tratamento de águas. Esse funcionário aposentou-se há 

cerca de dois anos e até hoje não houve mais manutenção, nem tratamento de águas. 

O pequeno ribeiro que é seu vizinho a vinte, ou trinta metros, é túmulo final, 

mas não tão final porque as suas águas turvas correm livremente contaminando outros 

ribeiros. 
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De ETARs só têm nome e a experiência diz-me que não devemos dar nome às 

coisas que há muito deixaram de merecer esse nome. Isto faz-me lembrar aquela pessoa 

que um dia comprou um par de sapatos amarelos e durante anos os usou, adulterando-se 

tanto no formato como na cor, mas a dona dos sapatos continuava a chamar-lhe os meus 

sapatos amarelos, que de amarelos nada tinham. As ETARs são tal e qual, os sapatos 

amarelos, pois as ETARs de ETARs nada têm. 

Senhor Presidente da Câmara, há que mudar de paradigma. Não se podem dar 

nomes falseados só porque o nosso imaginário assim o exige. Tomem-se medidas que 

obstem estas situações para que os povos que nos elegem, que confiam em nós, 

acreditam que valeu a pena porque só se pode subir, vencer, realizar grandes coisas, e 

elevarmos os nossos pensamentos, de contrário seremos um total fracasso. 

Já não falo na Rua da Soma por inútil.  

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Deputada. Ora, Senhor Deputado Municipal 

Francisco Loureiro, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Francisco Loureiro: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Exmo. Público. 

Eu tenho de começar por agradecer a intervenção da minha colega Membro da 

Assembleia que me antecedeu nesta tribuna porque a Senhora fez um extraordinário 

exercício do ponto a que tinha chegado este Concelho, Multiusos, esgotos a céu aberto, 

etc., etc., etc., foi por isso que nós nos candidatámos. Portanto, agradeço as palavras que 

foram ditas, estamos de acordo. 

Uma Autarquia que não realce as coisas boas que tem nas suas gentes e nas 

suas instituições é uma Autarquia que, de certa forma, não reconhece o mérito. Nesse 

sentido eu atrevi-me a trazer à superior consideração desta câmara um voto de louvor a 

uma instituição do Concelho de Nelas. 

Vou passar a ler a proposta de voto de louvor, é um voto de louvor da área da 

Educação. 

“É com imensa honra que a Assembleia Municipal de Nelas se congratula com 

o contributo exemplar nos resultados académicos a nível nacional, que dignificam o 

Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e consequentemente o Concelho de 

Nelas, em geral, na prossecução das boas práticas educacionais dos nossos jovens. 

Destaca-se o 1.º lugar, reiteradamente obtido, entre as escolas secundárias do 

Distrito de Viseu (por 9 vezes nos últimos 11 anos) e o Melhor Resultado Nacional no 
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exame de Matemática do Ensino Secundário, entre todas as Escolas Públicas do País, 

nos anos de 2011 e 2013. 

Neste momento de grandeza para a educação e cultura de todo o Concelho, esta 

Assembleia louva o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim pela contribuição e 

empenho mostrados nesta área de extrema importância para o futuro dos nossos jovens, 

que será também o do próprio Concelho”.  

Eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia se podia pôr, a seguir, à votação 

esta proposta que faço porque eu antes queria também referir e manifestar a minha 

profunda satisfação pela forma rápida como os órgãos autárquicos deste Concelho estão 

a tratar da saúde do Concelho de Nelas. 

Gostei muito de ter conhecimento que sob a liderança da Câmara Municipal de 

Nelas e em conjunto com as Juntas das Freguesias da Lapa do Lobo e de Canas de 

Senhorim, se tem feito um trabalho espantoso, intenso, permanente, de forma a 

ultrapassar a gravíssima questão de falta de médicos neste Concelho. 

Sei que a coisa que estará bastante bem encaminhada, sei que o Senhor 

Presidente da Câmara tem sido incansável e gostei muito de ver um ofício da Câmara 

Municipal de Nelas assinado, em conjunto, pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Nelas, pelo Presidente da Junta de Lapa do Lobo e pelo Presidente da Junta de Canas de 

Senhorim. 

Apelo também ao Senhor Presidente da Câmara que e sei que o está a fazer, 

mas que não esmoreça na resolução deste grave problema de outras freguesias do 

Concelho, nomeadamente, a de Santar, que eu conheço extremamente bem e que vejo 

que tem uma população que há anos sofre uma extraordinária carência em termos de 

assistência médica. 

Mas nem tudo é bom, a um momento de satisfação vem um momento de 

indignação e posso-vos dizer que a bancada do Partido Socialista está profundamente 

indignada, estupefacta, sobre a questão dos médicos, ou da falta de médicos do 

Concelho de Nelas, há um comunicado conjunto da Junta de Canas de Senhorim e do 

Movimento de Restauração do Concelho de Canas de Senhorim, onde dizem, referem 

os esforços desenvolvidos pelo Dr. Paulo enquanto responsável, quer por nós, Junta de 

Freguesia. 

Isto não é muito importante, mas a nível da política cada um assume o nível 

que quer e que pode e enquanto a Câmara tomou a liderança, chama as Juntas de 

Freguesia diretamente envolvidas, inclusive nas duas Juntas de Freguesia, a Junta de 

Freguesia de Canas, neste mesmo processo, vem esquecer todos os outros órgãos 

envolvidos. Não é correto, embora, repita, também não tem importância nenhuma, mas 

é incorreto. 

Agora há aqui um aspeto de estupefação que atingiu toda a bancada do Partido 

Socialista, foi, o comunicado da Junta de Freguesia de Canas, comunicado conjunto 
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com o Movimento de Restauração do Concelho de Canas de Senhorim. Dizem que vão 

ter que ignorar uma série de pessoas inqualificáveis que querem que Canas de 

Senhorim, como terra, seja definitivamente queimada. 

Meus amigos, temos aqui um problema ético, político, social e cívico. Esta 

gente não pode passar sem uma sanção política, sem uma sanção social, sem uma 

sanção mesmo humana e é por isso que eu não quero acreditar que o Senhor Presidente 

da Junta de Canas de Senhorim queira continuar a manter no anonimato essas pessoas 

inqualificáveis que querem o mal de Canas de Senhorim. 

Sendo assim, acho eu que toda esta câmara gostaria imenso que o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim viesse a este palanque,  

claramente, apontar as pessoas que tão mal querem à Freguesia de Canas de Senhorim. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado, tem agora a palavra o Senhor Deputado 

Municipal Hernâni Marques, faz favor. 

O Senhor Deputado Municipal Hernâni Marques: 

- Boa noite a todos. 

Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Estimado Público. 

Antes de mais desejo focar que faço sempre as intervenções nesta casa, e 

obrigatoriamente têm que ser assim, são intervenções políticas, é para isso que aqui 

estamos, é para isso porque faz parte, ou somos representantes do nosso povo, ou 

representantes do nosso Concelho, há certas considerações que eu terei que fazer, não 

podia deixar de fazer. 

Em primeiro lugar, como um comum cidadão do Concelho, dizia, começava, 

Senhor Presidente, tenho que lhe dizer isto, quando há uns anos se fizeram uns cortes 

numas tílias da Av.ª João XXIII o Senhor Presidente fez comunicados atrás de 

comunicados, mas eu tenho que lhe dizer que a questão do corte dos cedros o Senhor 

justificou que era parte técnica, essencialmente, que as árvores estavam a cair e daí os 

ter mandado cortar. 

Mas tem que entender, que há n cedros por este Concelho, n cedros por este 

país, n cedros por este mundo fora e eu não acredito, sinceramente, que todos eles 

estavam para cair, mas se o Senhor o diz depois justificará a sua decisão. 

Outro ponto também que eu louvo, também há coisas boas, porque aquela 

questão do bota abaixo a toda a hora, a todo o instante, porque todos nós, nas nossas 

vidas, fazemos coisas boas e coisas más, como tudo, não é?  

Começava pela questão boa que é o Dia da Freguesia, ir às Freguesias, ver no 

local quais são a realidade de cada Freguesia e já fez visita a várias Freguesias, também 

passou pela minha, por acaso foi ontem e quando me espanto nesse sentido porque, 
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essencialmente, a minha terra é Senhorim, será e será sempre, embora não more lá, mas 

é a minha terra, será sempre nesse sentido, moro, trabalho no Concelho de Nelas, vou 

todos os dias à Freguesia de Senhorim, almoço na Freguesia de Senhorim, todos os dias, 

todos os dias vou à minha Freguesia, por isso é e será sempre a minha terra e quando foi 

à minha Freguesia. É de me espantar., claro que cada um tem as suas vidas, mas quando 

na minha Freguesia, na nossa Freguesia, perdoe que me desculpe Dr. Adelino, como 

Vereador desta casa não o ver lá, fiquei, será, mas com certeza eu entendo que deve ser 

por questões profissionais, eu entendo, eu entendo porque felizmente temos o mesmo 

patrão, e eu, abertamente, como faço sempre como no meu dia-a-dia, no meu trabalho, 

porque passo o dia de fato-macaco vestido com muito orgulho, embora tenha um curso 

superior, mas tinha que lhe dizer isto. 

Um Senhorinsense, quando Vereador desta casa, da Câmara Municipal, na sua 

Freguesia, visitam Senhorim e ele não está presente, perdoa-me que lhe diga isto, mas 

tinha que lhe dizer isto caro amigo. 

Mais, há outro pormenor, também, o pormenor que é este e é importante, que a 

mim também me deixa um pouco estupefacto. Sabe o que é, Senhor Dr. Adelino? É a 

questão, às seis horas o Senhor Presidente reuniu com as associações da Freguesia e 

parece-me que uma associação não apareceu, ou não foi convidada, ou essa associação 

só aparece quando há reuniões, ou só aparece na praça pública para certas situações, que 

é a ATS, a Associação Amigos das Terras de Senhorim, uma associação formada, com 

órgãos eleitos, com órgãos da Freguesia, gente da Freguesia, gente da minha família, 

por exemplo, que fazem parte deste órgãos da Associação, e não esteve presente. 

Também me provoca um pouco estranheza, estranheza nesse sentido. 

Agora também uma coisa boa, não posso, é, essencialmente, que é como jovem 

que ainda me considero também a questão do Portal Online, vi que o Município pôs o 

Portal Online e é um objeto de trabalho para os munícipes, um objeto de trabalho com 

alguma relevância e dou os meus parabéns nesse sentido também, porque a política faz-

se de uma forma clara, por vezes houve gente que não a fez, mas eu, por princípio, 

como faço na vida, e farei sempre e voltando a certas e anteriores intervenções, a 

humildade assim me leva a isso. 

Também pegar nas palavras do meu companheiro em relação ao voto de louvor 

da Escola, ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, com certeza, eu 

subscrevo esse louvor porque é para bem de um Concelho, para bem do Concelho, para 

bem do país, nesse sentido, e esse louvor darei, com certeza, os parabéns a todo, o 

Agrupamento, mas tenho que dar os parabéns, essencialmente, ao timoneiro, tal como 

dei, dou os parabéns ao Senhor Presidente, também, com certeza, que darei os parabéns, 

dou os parabéns ao timoneiro, ou seja, ao Professor Luís Pinheiro, porque é que lidera o 

Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, e daí, é ele a cara visível nesse sentido 

porque, para mal, ou para bem, é ele o Presidente do Agrupamento de Escolas. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

.  

 

19 

Nesse sentido são estas quatro, ou cinco, considerações que tenho a fazer. Com 

certeza, farei mais mas são pequenas situações, ou são questões próprias de um 

Membro, de um Deputado da Assembleia Municipal atento para bem do Concelho, 

fazendo uma política clara, humilde, e relevando estas questões para o nosso Concelho. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Deputado, muito obrigado. Senhora Deputada Municipal Mafalda 

Lopes, faz favor, pode usar da palavra. 

A Senhora Deputada Municipal Mafalda Lopes: 

- Boa noite a todos.  

 Boa noite, Senhor Presidente da Câmara de Nelas, 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais. 

Dirijo-me a esta Assembleia para propor um Voto de Louvor, ao atleta, Cristiano Pinto, 

natural da Freguesia da Lapa do Lobo, carinhosamente tratado pelos colegas e amigos 

por Bimbax e muito respeitado por estes, que se tem destacado na área do desporto 

paralímpico quer a nível nacional quer a nível internacional.  

Pratica a modalidade de atletismo sendo o detentor do record nacional para os 800m, 

classificação que obteve aquando da sua participação no Campeonato do Mundo desta 

modalidade, que decorreu em junho do ano transato, em Praga na Republica Checa.  

É um jovem de origens muito modestas, com dificuldades várias, que no entanto tem 

dado mostras do seu valor, da sua força de vontade, perseverança, capacidade de esforço 

e entrega. Que pese embora os excelentes resultados que tem conseguido mantém uma 

humildade na atitude que enternece com quem ele priva. 

É apoiado/patrocinado desde a primeira hora pela Fundação Lapa do Lobo e muito 

acarinhado na escola que frequenta. 

Participou também no Campeonato do Mundo de Atletismo IPC Lyon, em julho, 

competindo na prova dos 1500m, não tendo sido tão bem sucedido devido a uma lesão.  

Isto para fazer apenas referência às suas mais proeminentes participações internacionais 

até à data. 

É um dos atletas nacionais que se encontra apurado para representar Portugal nos jogos 

Paralímpicos, que se realizarão ainda este ano no Brasil e que convido desde já toda esta 

Assembleia a acompanhar a sua participação e prestação. 

Este jovem é uma fonte de inspiração para a sua geração, uma referência entre os jovens 

que escolhem percursos positivos contrariando assim a fatalidade e o destino. superando 

com alegria certos condicionalismos, um jovem que leva mais longe o nome deste país, 

da sua terra e também deste concelho o que muito nos honra e prestigia a todos. 
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Desejo ainda informar e corrigir o Senhor Membro da Assembleia Hernâni 

Marques, que cometeu uma incorrecção. O Presidente do Agrupamento de Escolas de 

Canas de Senhorim é actualmente o Sr. Professor António Cunha e a Professora que há 

muito lecciona a disciplina de Matemática cujos resultados têm merecido honrosos 

lugares nos rankings nacionais é a Professora Maria João Vallejo, o que o Sr. Professor 

Luís Pinheiro não dá aulas de matemática, não fez a licenciatura nessa área, peço 

desculpa. Foi só uma correcção, nada mais. 

O outro voto de louvor que pretendo apresentar também é para destacar uma 

figura que tem recebido prémios, também a nível nacional e reconhecimento a nível 

internacional, este é natural da minha Freguesia, de Canas de Senhorim, e é o artista 

Alberto Mouraz Alexandre, mais conhecido por Tito Mouraz, também com 

antecedentes, curiosamente, na Freguesia da Lapa do Lobo e que se tem destacado na 

dimensão artística, concretamente, na área da fotografia. 

O seu talento tem sido amplamente reconhecido a nível nacional e traduz-se 

também pelos prémios com que tem sido agraciado. 

Tito Mouraz foi finalista do mais importante prémio nacional de Fotografia, 

Emergentes DST, Photography Award” Encontros de Imagem de 2012 e vencedor deste 

mesmo galardão, no corrente ano, prémio este atribuído em setembro último, um 

trabalho de reflexão sobre a paisagem transformada em Portugal. 

Um prémio com enorme visibilidade, quer nacional, quer internacional, que 

obteve em “ex-aequo” com uma concorrente de nacionalidade belga e que distingue o 

melhor portefólio de fotografia contemporânea. 

Foi ainda no decurso do ano anterior vencedor do prémio Leitura de Portefólio, 

Carpiem Diem Arte e Pesquisa. 

Em 2010 obteve uma Menção Honrosa pelo prémio apresentado no Concurso 

Jovem Criador de Aveiro na categoria de fotografia e eu não parava aqui de enumerar as 

menções e os prémios que foram já atribuídos a Tito Mouraz e por isso apresento 

também a ele este voto de louvor. 

É um jovem do nosso Concelho, portanto, partilha connosco o mesmo espaço 

físico e temporal que procuramos também que seja valorizado, reconhecido e por isso 

mesmo agraciado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigada Senhora Deputada.  

- Senhor Deputado Municipal Sousa, faz favor de usar da palavra. 

O Senhor Deputado Municipal António Sousa: 

- Ora, vamos lá então, um bocadinho de folclore. 

Eu, sinceramente, não estava para usar da palavra, neste ponto de Antes da 

Ordem do Dia, entretanto, hoje, de manhã, fui buscar o jornal e aproveitei para comprar 

o jornal daqui de Nelas e Carregal do Sal, estive-me a entreter a lê-lo e depois encontrei 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

.  

 

21 

aqui uma coisa que é muito importante para esta Assembleia e por isso é que eu vim 

falar. 

Na página seis vem aqui fazer nota de ouro do requerimento feito pelo Senhor 

Vereador do CDS/PP à Câmara Municipal, em que diz, vem requerer e expor, nos 

termos da lei o seguinte, isto é importante porque tem a haver com a Assembleia 

Municipal, é o motivo porque me trouxe aqui, na última Assembleia Municipal mandou 

distribuir pelos Senhores Membros da Assembleia, isto, o requerimento é dirigido ao 

Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal mandou distribuir pelos 

Senhores Membros da Assembleia Municipal alguns documentos dos pagamentos por si 

efetuados. Como nos vem habituando com folclore desmedido e grande dificuldade em 

lidar com a verdade pois não teve a humildade e aqui é que vem a parte importante, não 

teve a humildade em informar os Membros da Assembleia Municipal, 

consequentemente, mentindo-lhe, que o anterior Executivo deixou na conta do BCP 

dinheiro para pagar em novembro o empréstimo do PAEL e dinheiro para o subsídio de 

férias a pagar em novembro. Esta conduta política em nada dignifica a democracia, eu, a 

ser verdade, isto que está aqui é grave e a ser verdade, eu tenho que concordar com ele, 

a descoberta de todas as verdades e para que os Membros da Assembleia assim o 

saibam requeiro que determine que os serviços a que preside me informem através do 

Presidente da Câmara quanto ficou depositado no BCP para liquidação do acima 

referido. 

Isto é, ele acusa aqui o Senhor Presidente da Câmara por omissão e até diz que 

ele que mentiu, está aqui, consequentemente, mentindo aos Membros da Assembleia, eu 

acho que isto que é, realmente, uma coisa grave. 

Eu, quando li isto, desloquei-me à Câmara para falar com o Senhor Presidente 

da Câmara, para tirar algumas dúvidas relativamente a isto, primeiro para saber se este 

requerimento efetivamente foi feito e depois eu já lhe perguntei aqui, porque, entretanto, 

ele não estava cá, tinha ido para Lisboa, só veio penso que á hora daqui da Assembleia, 

ou um pouco antes e por isso não consegui falar com ele na altura, mas este 

requerimento entrou, efetivamente, porque isto podia ser uma chalaça de Carnaval, 

estamos na altura do Carnaval e estarem aqui a brincar, mas penso que o requerimento, 

ou este, ou idêntico, entrou na Câmara Municipal.  

Por isso, isto é, realmente, grave, e eu, como não consegui falar com o Senhor 

Presidente da Câmara tive ir ver o que é que, realmente, aconteceu porque mesmo, não 

considerando isto uma mentira, pode ser uma omissão, mas uma omissão também numa 

Assembleia por parte do Presidente da Câmara, também é uma coisa grave, não tão 

grave como uma mentira, embora eu não chame, o termo mentira é dado pelo Senhor 

Vereador do CDS/PP e eu depois fiquei de cabeça a lembrar-me, mais ou menos, que 

tinha lido ou viso qualquer coisa sobre isto, num dos documentos que foram para a 

Assembleia Municipal e, realmente, na Assembleia Municipal do dia 27 de dezembro e 
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para quem não tiver aí o documento que é este, que é um documento que foi distribuído 

aqui na Assembleia Municipal – Relatório da situação encontrada na Câmara e no 

Município de Nelas em 29 de outubro de 2013, é este documento que está aqui, para 

toda a gente ver, é este documento, que foi distribuído nesta Assembleia, traz aqui 

várias folhas, várias informações, este documento está pasmado aqui, plasmado aqui na 

ata da sessão ordinária de 27 de dezembro de 2013, para quem tem a ata aí é na página 

13 e 14, 11, 12, 13 e 14.  

E neste documento consta um quadro, está aqui na página 14 da ata, na página 

5 do documento que foi distribuído, está aqui um quadro com as várias coisas, saldos 

orçamentais, resumo diário de tesouraria, que é um quadro A, um quadro B e um quadro 

C. No quadro B diz cá assim, isto foi no dia 27 de dezembro, os documentos de que ele 

fala aqui neste requerimento foram já em janeiro. 

No quadro B diz assim, descriminação do saldo no BCP – Valor – seiscentos e 

quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e nove euros, eu estou aqui a dizer o que está cá 

no documento, total montante reservado desde maio de 2013, está cá a dizer, os 

Membros da Assembleia estavam informados desde o dia 27 de dezembro, um 

bocadinho antes porque receberam o documento, pelo menos, dois dias antes, de que o 

total montante reservado no BCP desde maio de 2013 era seiscentos e quarenta mil 

euros. 

Ora bem, ainda fiquei aqui com alguma dúvida, o Senhor Presidente mentiu 

por omissão? Mentir, já se viu que não mentiu, o documento está aqui, os Membros da 

Assembleia estavam informados, está aqui, está na ata para quem tem dúvidas, foi 

aprovada a ata hoje. 

Mas o Senhor Vereador podia também não ter conhecimento deste documento. 

Podia ter sido só distribuído aos Membros da Assembleia, mas não, este documento foi-

lhe entregue, exatamente um documento igual, numa reunião de Câmara anterior ao dia 

27 de dezembro, não sei se precisamente qual o dia, que não estive tempo de ir verificar, 

mas foi entregue. 

Por isso, o Senhor Vereador sabia deste documento, sabia o que constava neste 

documento de que os Membros da Assembleia tinham sido informados disto. Então 

porque é que diz que o Senhor Presidente da Câmara mentiu por não dizer aos Membros 

da Assembleia Municipal e eu vou ler outra vez a frase, pois não teve a humildade em 

informar os Senhores Membros da Assembleia Municipal, consequentemente, 

mentindo-lhes que o anterior Executivo deixou na conta do BCP dinheiro para pagar 

novembro tal, tal, tal. 

O Presidente da Câmara não mentiu nada, afinal. Quem é que mentiu aqui? Ou 

foi dizer isto no requerimento?  

Se ele sabia que estavam informados desde o dia 25 de dezembro, pelo menos, 

ou 24, o documento foi mandado dois dias antes do dia 27 pelo menos. Mas quem é que 
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mentiu? Há aqui qualquer coisa que não está bem. Claro que faz aqui um estardalhaço, 

como é aquelas coisas, monta aqui uma cena, umas cegadas, jornais, tal, tal, mentiu, 

intolerável, falta de decoro, tal, tal, tal, tal, mas afinal estava tudo informado. Os 

Membros da Assembleia estavam informados. 

Mas eu, por acaso, depois vim a saber, achei estranho, alto lá, eu li isto e achei 

estranho, por que raio é que isto havia de estar reservado desde maio de 2013? 

Porque isto ainda podia dizer assim, pela conversa que está aqui, isto agora já 

estamos em termos políticos, a conversa que está aqui, bem, se calhar, o Executivo 

anterior em setembro viu que ia perder e então guardou este dinheirinho, vá lá, para os 

próximos poderem ter dinheirinho para pagar aqui os PAELs.s 

Mas depois achei esquisito, isto está reservado desde maio, desde maio, 

porquê? Será que eles não confiavam neles próprios e diziam, em maio estavam 

convencidos que iam ganhar, será que não confiavam neles próprios? E porque é que 

estavam aqui seiscentos e catorze mil euros, é que os seiscentos e catorze mil euros são 

de várias coisas, uma parte, receita disto tudo, estes seiscentos e catorze mil euros são 

provenientes de cativações feitas na receita do IMI que receberam no mês de maio, por 

isso é que é maio.  

Oitocentos e dezanove mil euros, uma parte desses oitocentos e dezanove mil 

euros, obrigatoriamente, porque foram obrigados por Lei do Orçamento Geral do Estado 

de 2013, que impunha que Autarquias que estivessem com o Plano de Reequilíbrio 

Financeiro, cativassem na altura da entrega do imposto municipal, do IMI, na altura em 

que fosse entregue esse dinheiro, fossem cativos obrigatoriamente uma quantia para 

amortização do empréstimo de médio e longo prazo do Plano de Reequilíbrio 

Financeiro e por isso, por lei, está cá escrito no papel, não sou eu que estou a inventar, 

está escrito no papel, diz assim, Receita do IMI, está cá escrito, a não ser que os 

Serviços sejam todos também uns aldrabões, mas parece que afinal os aldrabões, nem é 

o Presidente da Câmara, nem os Serviços. 

IMI guardado para amortização do empréstimo de médio e longo prazo LOE – 

Lei do Orçamento do Estado/2013, está cá – duzentos e cinquenta mil euros. Estes 

estavam guardadinhos porque foram obrigados a guardá-los, se não os guardassem 

levavam.  

Depois está – Prestação do empréstimo de médio e longo prazo, um outro, 

mensal e um de reserva. Porque é que está aqui este, são cento e doze mil euros, dos 

dois, um deles era um empréstimo, metade disto, por isso sessenta, ou cinquenta e tal 

mil euros, era de uma prestação que até devia ter sido paga em maio e por isso ficou 

cativa logo para isso mas que se atrasou a cobrança disto, não chegou a ser paga e os 

Serviços, muito bem, porque sabiam que esse dinheiro iria ser pago mais tarde, que 

estava atrasado, cativaram logo esse dinheiro, isto não são decisões políticas, nada aqui 

dá decisões políticas, podia-se dizer, o Executivo, com medo de gastar o dinheiro, não, 
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não, não, isto tudo foram os Serviços, sem nada de política metida nisto, não houve 

reuniões de Câmara, onde isto fosse dito, cativem e tal, tal, tal. Pois está bem. 

Depois, diz-se, metade, depois e outra prestação, que ficou, que é uma 

prestação de reserva. Depois mais outra amortização do empréstimo a médio e longo 

prazo do PAEL, mais sessenta e dois mil e quinhentos euros, foi tudo cativo nesta 

altura. 

Subsídios de férias, que isto deve ter sido os funcionários, isto agora digo eu, 

os Serviços, temos os subsidiozinhos de férias, deixa cá pôr já cento e vinte e três mil 

oitocentos e dezanove aqui de parte que é para não nos falhar. Impostos recebidos, tal, 

tal, por isso estava aqui tudo explicadinho. 

Montou-se aqui este folclore de mentiras, o Senhor Presidente da Câmara teria 

vindo aqui mentir e continua-se a falar em folclore. 

Estamos em altura de Carnaval, no Carnaval ninguém leva a mal e, realmente, 

falando de folclores eu, quando era garoto, lembro-me de um programa de televisão que 

havia que acho que era sobre folclores, acho que era um Senhor que até era poeta, Pedro 

Homem de Melo, que o apresentava, nos anos sessenta, lembro-me, na altura não havia 

outra coisa para ver, era a preto e branco, só havia um canal e eu tinha que “mamar” o 

folclore, não havia mais nada para ver quando era garoto.  

E lembro-me perfeitamente dele falar muitas vezes, ranchos folclóricos, o que 

é que iam dançar, porque é que não iam dançar e quase todos eles levavam três coisas 

para dançar, era a chula, era o vira e era o corridinho. Eram três daquelas músicas que 

quase todos os ranchos folclóricos dançavam. 

Mas foi por causa deste tipo de fazer política, da maneira de fazer política 

destes últimos quatro anos, em que andou a maioria aqui a dançar a Chula, e foi por 

causa desta, da dança da Chula que em setembro de 2013 o povo dançou outra moda e 

dançou o vira e depois, como ainda a coisa não chegava, com musica do Partido 

Socialista, letra do Tribunal Constitucional e ensaio do Dr. Borges da Silva em outubro 

levaram com o corridinho em cima. 

É assim, é Carnaval ninguém leva a mal. É para isso que estamos aqui também 

para nos divertirmos um bocadinho. 

Muito obrigado. Muito boa noite. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Sr. Deputado Mário Pires, faz favor de 

usar da palavra. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, Mário Pires: 

- Boa noite, eu sou iniciado. 

Queria dizer boa noite aqui ao Senhor Presidente da Câmara, ao Senhor 

Presidente da Assembleia, aos Senhores Deputados Municipais, aos colegas e ao 

Público presente. 
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Queria também congratular-me pelo voto proposto pelo Senhor Dr. Sales 

Loureiro, porque acho que é merecido, o Agrupamento de Canas merece, realmente, é 

uma Escola que trabalha muito bem. 

Ao contrário do que diz a Dr.ª Mafalda não é só a Professora de Matemática 

que tem influência, é todo o grupo, inclusive os funcionários, todos eles têm muita 

influência no bom funcionamento do Agrupamento. 

O Luis Pinheiro faz parte do Conselho Diretivo há muitos anos e tem muita 

influência no funcionamento daquela Escola, assim como o Senhor Dr. Tó Zé Cunha, 

como Diretor e toda aquela equipa é uma equipa que trabalha bem. 

Agradecia que este Executivo mantivesse de perto a colaboração para que isto 

continuasse a ser bom, continuasse a dar provas de bom trabalho. 

Em relação, quero também congratular-me com o voto de louvor ao Cristiano 

que, realmente, é um voto de louvor que merece, ao Tito Mouraz a mesma coisa, são 

pessoas que eu conheço bem, são da minha terra e quero congratular-me por isso e todo 

o meu apoio nesse aspeto.  

Em relação ao comunicado da Junta de Freguesia em relação ao Posto Médico 

queria dizer que a Junta de Freguesia, uma coisa que se esqueceu o Senhor Presidente 

de meter no comunicado dele, a Junta de Freguesia há muitos, há muito tempo que 

estava em cima do assunto, tal como ele ouviu, como eu ouvi, quando fomos falar com 

o Senhor Dr. Marques Neves e nessa altura nós já estávamos há muito tempo sobre isso, 

não vimos necessidade de envolver outras pessoas porque não víamos uma forma de dar 

a volta, estávamos, de alguma forma, a tentar dar a volta nós mesmo. 

Logo que foi solicitado que havia uma possibilidade de uma conversa com o 

Senhor, eu prontifiquei-me, estava lá, por isso é que eu assino aquele pedido de reunião 

com o Senhor Dr. Marques Neves, porque todas as passadas nesse sentido vêm no bom 

caminho e é para isso que nós lá estamos. 

Eu sou das pessoas que de política tenho pouco, sou pouco político, não é? A 

minha forma sempre foi trabalhar, eu trabalho, estou para trabalhar, estou para servir, 

foi para isso que me candidatei, não tenho aquelas palavras de político em que se faz 

aquelas gincanas. Também não tenho vagar para andar aqui a ler jornaizinhos e tal, não 

me reformei antecipadamente, nem nada disso, portanto, não fui premiado por isso, não 

tenho esse tempo. Mas vejo o mundo de outra forma, as coisas. 

Em relação àquilo que o Senhor queria saber, que são aquelas pessoas que nós 

sabemos que estão sempre no contra, o Senhor não sabe, vou-lhe dizer, nós, durante 20 

anos fomos sempre hostilizados e ultrapassados, precisamente essas mesmas pessoas 

continuam lá, elas não desapareceram, elas estão lá e continuam sempre, estão sempre 

prontas para nos mandar abaixo. 

Vou-lhe dizer, vou-lhe só dar um exemplo. Os Correios não fecharam, mas eles 

continuam a dizer, vão fechar, vão fechar, vão fechar, isso, essas pessoas estão logo lá é 
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para deitar abaixo, não é para enaltecer, não é para subir, não é para fazerem alguma 

coisa para que fique aberto, é para fechar e o Posto Médico, a mesma coisa, essas 

pessoas tomara eles que fechasse, se fechasse tinham que dizer, mas nós estamos lá para 

o defender com unhas e dentes até á última gota de sangue. 

Tudo, na nossa terra, só por cima do nosso cadáver é que fecha seja o que for e 

essas pessoas estão lá, nós sabemos quem são, e toda a gente sabe quem são também, é, 

não preciso de apontar o dedo a eles, nem vou dizer, a eles próprios na altura certa eu 

vou-lhes dizer quando tiver que lhes dizer. 

Era só. Muito boa noite. Obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado Mário Pires. Ora, então, passamos agora 

aos votos de louvor, portanto, temos aqui três votos de louvor, que ponho à discussão. 

Senhor Deputado José António, faz favor. 

O Senhor Deputado Municipal José António: 

- Muito obrigado, Senhor Presidente. 

Efetivamente, o uso da palavra é sobre a moção e sobre os votos de louvor 

porque agora é que estão postos à discussão, antes foram apenas apresentados. 

E sobre isso quero dizer que fico bastante satisfeito com isso, aliás, é um 

reconhecimento público porque é aquilo que nós vemos transparecer nos jornais, nas 

capas de algumas revistas e o que nos engrandece a todos. 

Mas também não podemos esquecer que existem mais escolas no nosso 

Concelho, falo, nomeadamente, na Secundária de Nelas, acho que também deve ter, 

senão um voto de louvor, um voto de reconhecimento pelo trabalho que lá tem sido 

desenvolvido porque, o ranking, no meu modesto entender, acaba por ser negativo, 

porque a composição de uma escola pode influenciar bastante o ranking. 

Não estou a pôr em causa os docentes, o valor dos docentes, mas perguntaria, 

como é que nós conseguimos saber que os docentes de Canas de Senhorim são melhores 

que os docentes de Nelas? Qual é o barómetro que nos pode indicar isso? É a 

organização? É o Professor Cunha que é melhor que o, até há pouco tempo, Professor 

Borges? Que agora a Dr.ª Olga? Serão eles melhores?  

Eu concordo plenamente com o voto de louvor, não estou a pôr em questão 

isso. Foi uma escola que apareceu no ranking, que subiu imenso, perfeito, mas terá lá o 

número de ciganos que tem a Secundária de Nelas? Terá lá o número de alunos 

divergentes que tem a Secundária de Nelas? É uma questão, eu, pessoalmente, digo, o 

voto, a solução é muito bem apresentada, terá sempre o meu apoio, mas não podemos 

esquecer que o Concelho é um todo e as escolas, apesar de não atingirem o ranking, ou 

as capas dos jornais, se assim lhe quisermos dar, a verdade é que elas têm valor. 

Depois, ainda, sobre os votos de louvor e uma vez que estamos a falar em 

atletas, que é disso que estamos a falar, não nos podemos esquecer também de uma 
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pessoa de Nelas, que tem também o seu mérito e tem catapultado Nelas para a imagem 

nacional, falo do André Coelho, está selecionado para a Seleção Nacional de Futsal. 

Depois de tudo aquilo que esse rapaz passou, depois de todas as vicissitudes da 

vida e que a maior parte dos presentes sabe que isso aconteceu, é notório e acho que 

também ele merece um voto de louvor nesse sentido, pelo trabalho que ele tem 

desenvolvido pelo enraizar de vontade. 

Temos outros valores que também estão agora a aparecer na senda do desporto, 

em Nelas, como é um ilustre Carvalhense, Gonçalo, que também está agora a 

desenvolver-se nesse sentido.  

Portanto, mas, nomeadamente, o André Coelho, acho que também deve ser 

inserido neste voto de louvor, portanto, a todas as pessoas que têm catapultado o 

Concelho de Nelas para os conhecimentos de coisas boas a nível nacional.  

Muito obrigado Senhor Presidente. Era nesse sentido que eu queria intervir. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado.  

Sem querer tirar nenhum brilho ao voto de louvor que o Deputado Francisco 

Loureiro apresentou sobre o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, também 

concordo com o Senhor Deputado José António ao dizer que não há só um 

Agrupamento, mas há dois e se, de facto, Canas de Senhorim tem encontrado bons 

resultados, muito bons resultados a nível nacional, é verdade que nós nunca quisemos 

competir, nem com Canas de Senhorim, nem com ninguém, nem nunca trabalhámos 

para os rankings. É um facto assumido que o Agrupamento de Escolas de Nelas, nunca 

trabalho para rankings e estou a falar à vontade porque, como disse, até há pouco tempo 

fui Diretor do Agrupamento de Nelas que, por acaso, está aqui representado pela atual 

Diretora e pelo Subdiretor,  

De facto, não podemos competir com Canas, não conseguimos competir com 

Canas a nível do primeiro lugar em Matemática mas, por exemplo, não ficámos atrás a 

Português, e é de referir que a nível de História o Agrupamento de Escolas de Nelas foi 

o primeiro a nível distrital e foi o décimo terceiro a nível nacional à frente do Dona 

Maria, uma escola de referência da cidade de Coimbra. 

Há ainda a considerar que não houve nenhuma selecção pois, todos os alunos 

matriculados a História foram admitidos a exame. 

Portanto, como eu disse, nós não trabalhamos para o ranking e todos os alunos 

foram a exame e, mesmo assim, conseguimos um décimo terceiro lugar a nível nacional 

e um primeiro a nível distrital.  

Portanto, sem querer entrar em competição com o Agrupamento de Escolas de 

Canas de Senhorim, a quem eu reconheço todo o mérito e que tem colocado anualmente 

o Concelho de Nelas nos jornais, nas televisões, nos primeiros lugares do ranking, com 

todo o mérito, mas também devemos estender este voto de louvor, ou fazer mais um 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

.  

 

28 

voto de louvor ao Agrupamento de Escolas de Nelas pelos resultados encontrados, pelo 

excelente resultado que tiveram a História, este ano concreto e pelo hábito que temos 

vindo todos os anos a conseguir, pois todos alunos que se inscrevem para o Ensino 

Superior têm entrado, não tem ficado ninguém de fora. Portanto, são, de facto, situações 

que também devem ser referidas. 

Eu proponho que se acrescente aqui, se me permitem, para além dos votos de 

louvor já apresentados, ao Agrupamento de Escolas de Canas, ao Cristiano, ao Tito 

Mouraz, também ao Agrupamento de Escolas de Nelas e ao André Coelho.  

Então deixámos de ter aqui um voto de louvor e passamos a ter cinco votos de 

louvor.  

O Senhor Deputado Municipal Rui Costa: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Secretários, 

Senhor Presidente da Câmara,  

Senhores Vereadores, 

Desculpem, estou um bocado constipado e vai-se tornar difícil exprimir-me, 

mas vou tentar ser o mais breve possível. 

Primeiro, Senhor Presidente, eu pedi para vir aqui porque quando é apresentada 

uma proposta, ou um voto de louvor, ele tem de ser discutido. Por isso, concordo 

plenamente, falo sobre o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, não vou 

atribuir títulos e nomes às pessoas e timoneiros que, realmente, são os professores, são 

todos os professores e alunos e funcionários e não só, se calhar as condições criadas a 

essas pessoas também fazem que o ensino seja dado com qualidade. 

A Escola de Nelas também associo essa situação e aos atletas, ao atleta 

Cristiano, ao atleta André Coelho e ao artista Tito Mouraz.  

Estamos a falar de jovens desta terra. Realmente esta terra tem futuro e, 

pegando nas palavras do companheiro desta sala, o Senhor Membro da Assembleia 

Francisco Sales, que fez uma brilhante intervenção e despoletou toda esta situação de 

louvor aos jovens. Queria-lhe dizer que, embora a antecessora que veio aqui falar tenha 

dito havia desgraças neste Concelho, se calhar não há tantas porque foram criadas 

durante estes anos, condições nas escolas deste Concelho para, realmente, chegarem a 

tão bom porto os alunos e os atletas. Não foram só as escolas, foram os polivalentes, foi 

tudo isso que foi mantido pelo anterior Executivo também e quero relembrá-lo que nem 

tudo é mau, apesar de que foi uma brilhante intervenção, digo-lhe, mas também temos 

que chamar as coisas pelo que são e a seriedade acima de tudo, não só o mal, caiu o 

corridinho, também na chula houve, realmente, muito que se fez. 

E como se falou aqui da discussão das atas e neste ponto é para se fazer 

propostas, eu queria fazer uma proposta a esta Assembleia, sobre incluir para a próxima 

reunião um ponto na Ordem de Trabalhos, que seria a revisão/alteração do Regimento 
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da Assembleia, principalmente no artigo 40.º, que suscitou hoje aqui dúvidas, quer 

dizer, para não ficar no vazio porque se não vamos correr o risco, na próxima reunião, 

de virmos aqui discutir a mesma coisa, portanto, eu propunha e isso é uma proposta à 

parte destes votos de louvor, que se votasse aqui a alteração, a inclusão na próxima 

reunião deste ponto na Ordem de Trabalhos.  

Sim, penso que com a inclusão de um Membro ou dois, indigitados por cada 

Grupo Parlamentar, para fazer essa alteração que, realmente, parece que é só um ponto, 

mas poderemos abrir porque pode haver algum ponto, ou algum artigo mais que possa 

ser alterado e vinha aqui tudo junto. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, então, muito obrigado. Eu concordo com esta proposta, acho que não 

vale a pena pô-la à votação, vou agenda-la de qualquer maneira. Agora, agradecia que 

se decidisse aqui quem é que ia fazer a revisão. Do Partido Socialista, Sousa? Do PSD? 

Ou do CDS, da Coligação, quem é que está disponível para fazer? Um qualquer, José 

António?  

Pronto, então, vocês os dois tentem apresentar uma proposta na próxima 

sessão.  

Mais alguém quer usar da palavra? Deputado Francisco Loureiro, faz favor. 

 O Senhor Deputado Municipal Francisco Loureiro: 

- Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Exmo. Público. 

Não era isto que eu pretendia. Eu quis trazer aqui um exemplo brilhante deste 

Concelho que são a melhor escola do Distrito de Viseu nove vezes nos últimos onze 

anos. 

Depois surpreendo-me como se transforma isto quase num trágico/cómico 

festival de competição. 

Eu, ao apontar o voto de louvor foi pela positiva, independentemente do 

resultado da votação e agora falo como profissional desta área. Este Concelho tem dois 

extraordinários exemplos da história da Educação, a atual Escola Secundária de Canas 

de Senhorim e a extinta e velhinha Escola Técnica do Dão, de Canas de Senhorim 

Peço-vos uma coisa, prevaleça o bom senso, não transformem estas coisinhas 

num festival de competição. 

Tenho dito. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. 
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Agora, parece-me que sim, já temos encerrada esta parte das intervenções e 

vou pôr à votação os votos de louvor, começando pelo voto de louvor apresentado para 

o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e pergunto, quem vota contra? Quem 

se abstém? Aprovado, por unanimidade. 

Agora, voto de louvor apresentado para o Cristiano Pinto, pela Deputada 

Mafalda Lopes, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, por unanimidade. 

O outro voto de louvor apresentado ao Tito Mouraz, portanto, um artista no 

âmbito da fotografia. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, por 

unanimidade. 

Agora, mais dois votos de louvor, por proposta pelo Senhor Deputado José 

António, sem qualquer competição, não é isso que nos move aqui, é uma questão de 

justiça, ao Agrupamento de Escolas de Nelas. Quem vota contra? Quem se abstém? 

Aprovado, por unanimidade.  

Também a um jovem atleta que tem representado o Concelho a nível nacional, 

inclusivamente na Seleção Nacional, o André Coelho. Quem vota contra? Quem se 

abstém? Também foi aprovado por unanimidade. 

Portanto, todos os votos foram aprovados por unanimidade e se mais ninguém 

quer usar da palavra neste ponto, Senhor Presidente, não quer usar pois não? Não foi 

feita nenhuma pergunta, foram só considerações. Então damos o ponto pro encerrado.  

Passamos ao Período da Ordem do Dia, com o ponto 2.1 que é - Informação do 

Senhor Presidente da Câmara. 

 

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

 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tenho a honra de apresentar a V.ª Ex.ª informação escrita com um resumo 

acerca da atividade do Município desde o início do presente ano até à presente data, 

bem como a sua situação financeira. 

A) Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e 

planeamento 

Trabalhos concluídos 

o Intervenção no desentupimento de esgotos em vários pontos críticos do 

concelho, com o auxílio de um camião cisterna; 

o Colocação de 10 contentores nas freguesias para a recolha de Óleos 

Alimentares Usados (faltam colocar mais 10 que reforçarão as freguesias mais 

populosas); 

o Execução de estacaria no Parque Ecológico da Quinta da Cerca; 
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o Corte e limpeza de mimosas e mato no Pavilhão Municipal e plantação 

de tílias na envolvente; 

o Reposição de chapas de cobertura no Pavilhão Municipal; 

o Plantação das plantas ornamentais da época de Inverno nos espaços 

verdes; 

o Execução da limpeza na Unidade de Saúde Familiar Estrela do Dão de 

Nelas e podas na extensão de saúde de Canas de Senhorim; 

o Limpeza dos terrenos (corte de silvas e mato) na zona industrial de 

Nelas; 

o Limpeza e poda de árvores no Largo da Estação em Canas; 

o Execução de candidatura ao PRODER, no valor inicial de € 244.561,61, 

para limpeza da rede ripícola do concelho, a que se seguirão duas outras de igual 

montante, totalmente financiadas; 

o Colocação de sinalização nas rotundas em Canas de Senhorim; 

o Reparação e manutenção da rede de águas pluviais nas Lameiras, Canas 

de Senhorim e limpeza da zona envolvente; 

o Beneficiação da Rua das Flores; 

o Beneficiação das casas de banho publicas e limpeza do espaço 

envolvente da feira mensal, em Nelas; 

o Beneficiação das casas de banho públicas na Rua Gago Coutinho; 

o Beneficiação das casas de banho públicas junto ao Mercado Municipal; 

Trabalhos em execução 

o Reabilitação do Edifico da GNR em Canas de Senhorim: pintura (interior 

e exterior), reparação do telhado, reabilitação da casa do comandante, requalificação do 

espaço exterior; 

o Ampliação da rede de águas pluviais na Av. Carlos A. Paiva (estrada 

Carvalhal Redondo / Aguieira); 

o Ampliação/Construção/ Manutenção da Rede de Abastecimento de Água; 

o Ampliação/Construção/ Manutenção da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais; 

o Colocação de todas as superfícies industriais existentes no concelho na 

plataforma GlobalPower da AICEP. 

Trabalhos iniciados 

o Reparação de caminhos agrícolas e florestais 

o Limpeza e nivelamento de bermas em diversas estradas municipais do 

concelho; 

o Beneficiação da Zona Industrial de Nelas 

o Execução de trabalhos para a reabilitação de um espaço no edifício da 

Câmara Municipal a destinar aos serviços da Unidade Empreende; 
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o Ampliação/Construção/ Manutenção da Rede de Drenagem de Águas 

Pluviais; 

B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 

o Lançamento do Portal da Rede de Bibliotecas de Nelas e celebração de 

novo protocolo de colaboração interbibliotecas; 

o Cedência de campos desportivos às selecções Sub-19 de Portugal, 

Noruega e San Marino; 

o Preparação de campanha de divulgação dos Carnavais do Concelho de 

Nelas; 

o Participação no Conselho Mestre da Fundação Lapa do Lobo; 

o Reuniões com Teatro Viriato para incluir a vila de Nelas no Festival de 

Teatro Regional, integrado nas comemorações dos 15 anos daquele Teatro; 

o Construção de projectos para intervenção educativa e formativa a 

candidatar a prémios nacionais e bolsas de responsabilidade social, nomeadamente, da 

Fundação da REN e da Fundação Calouste Gulbenkian. 

C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 

Informo V.ª Ex.ª que em 31 de janeiro de 2014: 

A situação financeira mantem-se em condições bastante penosas. De acordo 

com os mapas financeiros que têm sido apresentados quer nas Reuniões de 

Câmara, quer na última reunião da Assembleia Municipal, da qual se destaca a 

elevada dívida de médio e longo prazo e consequentes encargos financeiros 

pagos mensalmente às instituições de crédito em causa. Mantém-se, por esta 

razão, uma forte contenção da despesa corrente e uma rigorosa gestão eficiente 

dos recursos por forma a garantir alguma margem, mesmo que mínima de 

recuperação das condições para investimento e, portanto, despesas de capital. 

o Visita a diversas Freguesias no âmbito do “Dia da Freguesia”; 

o Reuniões com Diretor da Extensão do Posto de Saúde de Canas de 

Senhorim, dia 12 de Fevereiro e com Diretor da ACES Dão Lafões, dia 14, para 

solucionar problema da falta de médicos naquela unidade de saúde; 

o Reuniões com POVT e PRODER para elaboração e submissão de 

candidaturas futuras; 

o Reunião com representantes da comunidade emigrante; 

o Realização do Seminário Empreende, sobre empreendedorismo e 

oportunidades de financiamento e apoio à criação de emprego local, com a presença de 

diversos responsáveis regionais e distritais de organismos ligados à temática, IEFP, 

CCDR, AIRV, SS, IAPMEI, ADD, entre outros, com elevada adesão e participação. 

De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que no seu e 

dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara questionou-o se queria usar da palavra, 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

.  

 

33 

alertando-o para o facto de a Assembleia ter apenas duas horas, agradecendo-lhe que 

fosse breve. 

De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, e no seu uso 

referiu: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Restante Mesa, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Restantes pessoas que estão a assistir a esta Assembleia Municipal. 

Queria enfatizar, só relativamente à informação que foi distribuída por escrito, a 

informação do Presidente da Câmara sobre a atividade municipal dos últimos meses, em 

particular desde a última Assembleia Municipal. Queria enfatizar, de facto, o essencial 

da atividade desenvolvida, a qual seguramente por lapso não vem nessa informação. A 

atividade relacionada com a Barragem de Girabolhos e da Bogueira. 

Como sabem, esteve, no início de fevereiro no Município de Nelas o Senhor 

Secretário de Estado do Ambiente, que almoçou no restaurante Bem Haja, juntamente 

com os Autarcas, Presidentes de Câmara e outros Autarcas de Gouveia, Mangualde, 

Seia e Nelas, além da empresa Endesa. Esteve na apresentação pública do projeto da 

Barragem de Girabolhos e da Bogueira, cujos termos de construção estão em 

andamento. 

Realçar cinco capítulos nesta informação. 

A limpeza, que é o que temos feito e é o que há mais para fazer no Município. 

Referindo-se às palavras anteriormente proferidas pela Sra. Deputada 

Professora Isabel Matias. A Senhora Professora Isabel Matias disse que tudo continua 

na mesma, e mal. E porque estava mal, continua na mesma. É porque tudo estava mal, 

nem sei porque é que se candidatou pelo PSD-CDS se tudo estava mal, como 

referenciou. 

Diz que há rubricas aberrantes, que lhe fizeram recordar outros orçamentos. 

Seguramente os orçamentos que estavam mal do Executivo anterior pelo qual a Senhora 

se candidatou.  

Diz que Santar foi sempre o patinho feio. 

Durante oito anos, esse Executivo que a Senhora se candidatou- por esse 

Executivo, foi eleita por esse Executivo, é porque nem tudo estaria tão mal. A Senhora, 

com a sua candidatura ratificou uma posição política de uma coisa que hoje diz que está 

tudo mal e diz, ainda mais, que se aposentou há dois anos alguém na ETAR e que não 

foi substituído. 

Senhora Professora então foi há dois anos! 

Não foi há quatro meses, foi há dois anos! 
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Portanto, a Senhora Deputada Isabel Matias, com a idade que tem, gostaria que 

não fosse, sobretudo injusta, e que fosse coerente. A Senhora absteve-se no Orçamento 

que foi aprovado aqui na Assembleia Municipal. Depois tem que ser consequente, mais 

do que com as palavras, seguramente, até pela idade que tem, com os atos que pratica. 

Portanto, a Senhora Membro da Assembleia tendo sido candidata de um Executivo, 

apoiante de um Executivo, que agora critica tão ferozmente, apelava a que lesse, por 

exemplo, a informação do Presidente da Câmara onde está um conjunto de iniciativas 

muito grande, que lhe vou realçar algumas e que, por exemplo, na sua Freguesia visse, 

fosse até Carvalhal e visse as bermas limpas, fosse continuar a ver as obras dos muros 

que continuam a decorrer em Santar e uma série de outras iniciativas, algumas das quais 

de âmbito geral e, portanto, não queira que eu em quatro meses fizesse aquilo que as 

pessoas, que a Senhora apoiou, em oito anos não fizeram. 

E realçava relativamente a isso a questão da limpeza. 

A questão da limpeza do Município. 

Realço, corte e limpeza de mimosas e mato no Pavilhão Municipal. Não sei se 

a Senhora Membro da Assembleia Isabel conhecia a parte de trás do Pavilhão Municipal 

de Nelas? Estava cheio de mimosas e de silvas, devia conhecer porque a Senhora não 

foi eleita pela Freguesia de Santar, foi eleita para a Assembleia Municipal de Nelas por 

todos os votos conjugados do Concelho todo de Nelas. Portanto, a Senhora não tem 

obrigação de ser só representante de Santar, pode e deve ser do Município todo.  

Limpeza de terrenos, corte de silvas e matos na Zona Industrial de Nelas, que 

estava cheio de silvas. As máquinas andam lá há 15 dias, sem descanso. 

Executámos uma candidatura ao PRODER no valor de duzentos e quarenta e 

quatro mil euros para limpeza da rede ripícola do Concelho, as margens dos rios, 

incluindo a sua Freguesia. Também está na informação do Presidente da Câmara. 

Foi feita a limpeza e nivelamento de bermas em diversas estradas municipais, 

entre as quais a que eu lhe referi. Isto só em matéria de limpeza. 

Tem sido feito muito também, e pensei que a Senhora se vinha também 

congratular com isso. Em matéria de emprego e de promoção de economia. decorreu 

aqui um seminário sobre empreendedorismo a que todos foram convidados. Em matéria 

de emprego realço, nessa informação que aí está, por exemplo a colocação de todas as 

superfícies industriais existentes no Concelho na plataforma Globa lPower do AICEP, 

para atrair investimento para o Município de Nelas. 

Realço a beneficiação da Zona Industrial com essa limpeza e com o 

melhoramento da envolvente.  

Realço a vinda do Secretário de Estado do Ambiente no âmbito da Barragem 

de Girabolhos e da Bogueira. Uma barragem com cerca de noventa metros de altura, 

que vai ser construída junto à Póvoa dos Luzianes. 
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Realço também, no âmbito da promoção do Município de Nelas, a campanha 

de divulgação dos carnavais do Concelho. 

Realço as reuniões com o POVT e com o PRODER para elaboração e 

submissão de candidaturas futuras Fomos lá diretamente ver que programas é que 

existiam. Sabemos que no PRODER estão em contínuo abertas e, portanto, já 

apresentámos uma candidatura para limpeza do Município. 

Realço a reunião com representantes da Comunidade Emigrante, da Casa da 

Serra, dos Estados Unidos vieram visitar-nos, e estamos a falar de uma comunidade de 

sessenta mil portugueses que vivem nos Estados Unidos, com quem pretendemos 

estreitar laços no sentido de ver se há possibilidade de também eles terem o Município 

de Nelas como destino para todos os efeitos. 

Realço a realização de seminários sobre empreendedorismo e oportunidades de 

financiamento e apoio à criação de emprego local, com a presença de muitos 

responsáveis ao mais elevado nível, do Instituto do Emprego, da Comissão de 

Coordenação Regional de Coimbra Centro, da AIRV, da Segurança Social, do IAPMEI, 

da Associação de Desenvolvimento do Dão. Isto só na questão da promoção e do 

emprego. 

As apostas nas novas tecnologias. Realço também o lançamento do Portal Rede 

de Bibliotecas de Nelas. Estão oito Bibliotecas acessíveis no computador. Quem quiser 

requisitar um livro pode fazê-lo e depois levantar o livro na Biblioteca Municipal de 

Nelas. Estão assim as Bibliotecas dos Agrupamentos de Nelas, de Canas, a Biblioteca 

de Vilar Seco, a Biblioteca da Lapa do Lobo, da Fundação, a Biblioteca José Adelino, 

dos Bombeiros de Canas, todas disponíveis online, nas quais com um simples telemóvel 

se pode fazer uma consulta sobre livros e requisição dos mesmos. 

Das novas tecnologias, realço, de facto, também aquilo que já foi aqui 

referenciado. Relativamente à questão da saúde e relembro sempre, que é sempre bom 

relembrar que, apesar de todos os problemas que foram referenciados relativamente a 

Santar e que se verificam um pouco por todo o Município, existem, apesar de ter sido 

gasto, além do dinheiro dos orçamentos mais cerca de dez, doze milhões de euros de 

endividamento do Município, que estamos agora a pagar, em média cento e vinte mil, 

cento e trinta mil euros por mês, que se entrega à Caixa Geral de Depósitos e ao BCP, 

portanto dificuldades económicas. Esse dinheiro deixa de ficar disponível para fazer 

investimento no Município. Todos compreenderão que em quatro meses é impossível e 

portanto Senhora Membro da Assembleia Isabel Matias, digo-lhe que fez um exercício 

de pura injustiça relativamente ao Executivo atual. Era isso que eu queria realçar.  

Referindo-se á questão colocada pelo Sr. Deputado Hernani referiu: O Sr. 

Deputado Hernâni pôs-me a questão dos cedros. Eu, em novembro tinha um parecer dos 

Serviços de Ambiente da Câmara. Era visível e há fotografias de que alguns cedros 

estavam em risco eminente de cair e, encontravam-se mesmo debruçados sobre a Praça. 
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Tinha um parecer dos Serviços Técnicos da Câmara, que posso mostrar, de novembro, 

com um risco de queda eminente dos cedros. 

Além desses havia outros como se veio a confirmar. Convido o Sr. Deputado 

Hernâni a quando sair daqui da Praça passar ali e olhar para os cedros e vai ver que 

todos têm maleitas, que colocavam os em risco. Não sei como é que se pode também, 

do ponto de vista estético defender que ficassem ali três ou quatro cedros pendurados, 

aqui na Praça do Município. Portanto, estou absolutamente de consciência tranquila 

relativamente aos cedros e à plantação de árvores porque temos um ativo. Ainda que 

tenham sido cerca de cinquenta, fi-lo por proteção Não é responsável, nós esperarmos 

que o cedro caia para depois irmos tratar do cedro. Agora tenho mais problemas de 

cedros, por exemplo, tenho junto à Rotunda da Vinha também dois cedros em risco de 

cair, em frente à casa do Dr. Marques Pinto, dois cedros em risco de cair e, portanto, se 

submeto à aprovação da Câmara, ou da Assembleia Municipal, ou a discussão pública 

como quer a AZU, o corte de um cedro, um dia destes cai um cedro em cima de alguém, 

mata alguém e o responsável é o Presidente da Câmara que andou a fazer folclore à 

volta dos cedros e não atuou. 

Portanto, em ativo de árvores, eu gostava também de realçar isto. Temos um 

ativo liquido de pelo menos cento e cinquenta árvores. No Dia Mundial da Árvore, da 

Reflorestação, foram plantados duzentos carvalhos, cem em Nelas e cem em Canas de 

Senhorim e, portanto, dou-vos a garantia também que eu tenho o maior amor pelas 

árvores e gosto pelas árvores. Se o fiz é porque fui obrigado por razões de segurança e 

por razões estéticas. Os cedros não acrescentavam nada à Praça do Município, bem pelo 

contrário.  

Estou em contacto com a CVR para nos ceder, e já reuni com o Dr. Arlindo 

outra vez, (almocei com ele), para nos cederem, ou vendido, ou cedido gratuitamente, o 

espaço da CVR para ser integrado no domínio público e, para embelezar e melhorar, em 

muito, a Praça do Município e o centro urbano de Nelas. Portanto, acreditem que foi 

tudo feito muito bem-intencionado. 

A poda da Av.ª João XXIII vai fazer-se outra vez, agora em março por razões 

de saúde visto que há muita população idosa que vive nessa avenida, a qual tem pedido 

à Câmara para nós podarmos por causa da questão dos pólenes e também, por causa da 

questão da salubridade das casas, visto que os mesmos estão muito altos Vai ser feito 

um procedimento externo, por uma empresa da especialidade, tecnicamente 

acompanhado no sentido de salvaguardar a questão das tílias da Av.ª João XXIII. 

Hernâni, estive em Senhorim O Adelino Amaral não esteve porque não tem 

estado nas aldeias. A visita às aldeias, é uma reunião de trabalho do Executivo em 

permanência. Contactámos as Juntas de Freguesia e fazemos uma visita às necessidades, 

mais prementes., O Sr. Vereador Adelino Amaral não está em permanência.  
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Relativamente à ATS e às outras associações, os convites são da 

responsabilidade do Senhor Presidente da Junta. Falámos sobre isso de facto, eu e o 

Toninho, chegámos a falar da ATS, da Paróquia. De certeza que o Adelino tal como eu, 

achamos que aquela Freguesia merece a concretização de certos projetos. Vamos ver se 

há condições para isso nos próximos quatro anos, senão nos próximos oito, ou nos 

próximos doze. Aquela Freguesia merece essa concretização. Políticas sociais a sério 

porque, Hernâni, o que eu vi na Freguesia, que o Hernâni tanto gosta, foi na Igreja as 

casas todas abandonadas, e a cair. A cair mesmo, em risco de derrocada.  

Em São João do Monte já uma série delas caíram e outras encontram-se em 

risco de derrocada: Foi o que nós andámos a ver ontem e, portanto, é disto que nós 

estamos preocupados e temos que tratar em Senhorim.  

O ponto de vista económico e o ponto de vista de integração e de ajudar as 

associações, é o que verdadeiramente nos tem mobilizado e nos interessa. Desde logo a 

começar por esta questão dos idosos e das populações e das Freguesias e do abandono 

das Freguesias, acho que é absolutamente essencial e, por isso expliquei ao Senhor 

Presidente da Junta porque é que à tarde, depois houve a reunião com as associações, 

porque é que é preciso ampliar o cemitério, ou construir um cemitério novo em 

Senhorim, na Freguesia. Isto, porque efetivamente o que existe está totalmente 

esgotado. O Toninho sabe o que é que estamos a fazer a esse nível. 

O Toninho sabe, e o Hernâni também sabe, que é urgente, é imperioso para 

estancar esta desertificação das Freguesias criar emprego no Município, injetar trezentos 

a quinhentos postos de trabalho rapidamente, injetar quatrocentos a quinhentos mil 

euros na economia local e isso, temos que fazer com o acarinhar. 

Eu hoje comprei quatro hectares de terreno para ceder à Luso Finsa e, por esse 

motivo, é que não estive todo o dia na Freguesia de Senhorim. Segunda-feira a Luso 

Finsa vai decidir se faz o investimento de cinquenta milhões de euros, ou não, aqui em 

Nelas, A Câmara, eu, fui hoje a Lisboa celebrar um contrato promessa de quatro 

hectares e, para esse efeito saí daqui às sete da manhã. 

Portanto, andamos também a tratar da Freguesia de Senhorim e Deus queira 

que a Luso Finsa, de facto, faça esse investimento aqui em Nelas. E, Deus queira que, 

outras empresas se instalem aqui em Nelas e criem emprego. Isso é que é fundamental e 

nisso, Senhora Professora, é que nós estamos preocupados. Senhora Deputada, é que 

nós temos andado a trabalhar estes quatro meses, acredite, e, acredite que os resultados 

estão à vista e hão-de estar mais próximos, garanto-lhe eu. Faremos tudo para que isso 

suceda e já estão a notar-se. E, também fazemos isso pela Freguesia porque, de facto, a 

Freguesia de Senhorim, em termos de fixação de populações, desde o encerramento que 

aconteceu nos últimos anos de serviços na Freguesia, Escolas Primárias, que não existe. 

 A única forma de fixar hoje as populações, na Freguesia de Senhorim é através 

das associações, do trabalho associativo. Também aquela Freguesia não tem uma 
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Unidade, um Centro de Dia, não tem um Lar de Idosos, não tem uma política própria e 

que justifique atracão de populações, de fixação de populações. O apoio à população 

idosa também é imperioso. 

Confirmo, de facto, o bom relacionamento que tem havido com as Freguesias e 

a procura de soluções, particularmente, com esta questão da saúde nomeadamente em 

Canas de Senhorim. Já transmiti aos responsáveis da saúde, dou-vos essa informação 

também, que há algumas situações que merecem cuidado em termos futuros. 

Por um lado, da parte da Câmara eu noto uma dificuldade que também tem 

muito a ver com a nossa auto-estima, que é o facto de não haver um interlocutor 

municipal da saúde. 

Se eu quiser falar com um responsável da saúde, ele, no Concelho de Nelas não 

existe. Em Nelas apenas existe uma Unidade de Saúde Familiar que tem uma 

coordenadora, a Dr.ª Irene, que não manda, só coordena a Unidade de Saúde Familiar. 

Eram cinco médicos projetados para Nelas, mas só temos quatro. Porquê? Porque 

Carvalhal e Santar, a maior parte da população não quis vir para a Unidade de Saúde 

Familiar de Nelas. Por tal facto arranjou-se uma solução, que passou pela contratação de 

um médico para ir dar umas horas a Carvalhal e a Santar. Continua uma Unidade de 

Saúde Familiar, que não cumpre os requisitos e os objetivos para os quais foi criada e a 

qual tem uma Coordenadora que não manda na Unidade de Saúde Continuados, não 

manda na Unidade de Cuidados à Comunidade, não manda sequer nos Serviços 

Administrativos do Centro de Saúde de Nelas. Centro de Saúde de Nelas que não tem 

nada a ver com o Posto Médico de Canas de Senhorim. 

O Posto Médico de Canas de Senhorim não tem ninguém que mande lá. Tem 

dois médicos, tinha, o Dr. Paulo e o Dr. Beirão, que eram os clínicos, e tinham a 

enfermagem., Quem verdadeiramente é o Coordenador de Saúde no Concelho é o Dr. 

Marques Neves, da ARS. A Câmara, não tem  um interlocutor municipal. Acho que é 

uma coisa espantosa. Ao ponto que isto chegou, de não existir um interlocutor. 

Eu não digo que a culpa é da Câmara, ou de qualquer Câmara, digo é que o 

sistema de saúde, é uma manta de retalhos, que tem várias soluções na mesma terra, 

num conjunto de catorze mil habitantes. 

Mais grave se tornou a situação quando soubemos, e aí trabalhámos também 

com a Junta de Freguesia como não podia deixar de ser, que o Núcleo de perto de cinco 

mil pessoas do Posto Médico de Canas de Senhorim, Freguesias de Canas de Senhorim 

e Lapa do Lobo e algumas pessoas da Aguieira e algumas pessoas de Carvalhal, iriam 

ficar só com um médico. 

Aconteceu quando o Dr. Beirão tinha pedido a reforma há meses, há muitos 

meses. A solução que nos foi dada foi que não havia médicos e ponto final. A solução 

passaria por se arranjar alguém que fizesse lá umas horas., Eu acho que isso é 

inadmissível em termos de cuidados, em termos de serviços médicos às populações, que 
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é básico. O Concelho tem questões básicas que tem que cuidar, quer os Bombeiros, a 

Saúde, a limpeza urbana, e também vamos cuidar estes quatro anos das ETARs. . 

Fui à ETAR 2, Senhora Deputada Isabel, eu fui à ETAR 2, de Nelas, um dia 

destes, e verifiquei que não há lá um motor. A ETAR 2, que custou duzentos mil contos 

em 1994, ou 1995, 1996, não tem um motor., Um motor, que serve metade da 

população de Nelas, não existe., Garanto-lhe que eu, em quatro anos (vai haver, vai ter 

que haver porque, se não, deixa de haver Presidente da Câmara, que se chama Borges da 

Silva), tudo vou fazer para que exista, tem que haver, pois é uma questão de calamidade 

pública  

Não se pode construir desenvolvimento económico em cima de uma casa suja, 

cheia de silvas, cheia de mimosas, que é o que nós temos atualmente, ou tínhamos até 

há três, ou quatro meses atrás, no Município de Nelas. 

Eu, gosto muito da minha terra, nasci aqui. Sabe que eu nasci aqui? a trinta ou 

quarenta metros daqui e portanto, eu gosto muito da minha terra,. E Santar também é a 

minha terra. Portanto, quando fizer críticas, e digo-lhe isso por respeito que tenho 

também pela sua idade, quando fizer críticas, Sra. Deputada Isabel Matias, seja justa e 

apresente soluções, propostas, ideias e venha ao debate sobre empreendedorismo e dê-

nos propostas, faça-nos sugestões. 

Era isto que eu queria esclarecer. Obrigado. 

Tomou a palavra O Senhor Presidente da Assembleia que referiu 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Encontram-se inscritos a Senhora 

Deputada Isabel Matias, e o Senhor Deputado Hernâni Marques. Questionou se mais 

alguém queria usar da palavra neste ponto? Pediu a palavra o Deputado Sousa. 

Questionou o Sr. Presidente da Mesa da assembleia se mais alguém queria usar da 

palavra. Não havendo o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra á Sra. Deputada 

Municipal Isabel Matias que no uso da mesma referiu: 

Senhor Presidente, serei muito sucinta na minha réplica. 

Não sou professora e muito obrigada por me ter lembrado carinhosamente a 

minha idade. 

Eu não a esqueci mas é ótimo ver que há alguém que me faz lembrar. 

Referindo-se ao Senhor Presidente da Câmara referiu: O Senhor diz que eu fui 

injusta. Não considero isso. Fui, única e simplesmente, verdadeira, são factos que estão 

à vista de toda a gente. Não os inventei, eles estão lá, infelizmente não são de agora, 

mas agora estão mais graves. 

Também disse que fui, que estou contra o Partido em que votei durante oito 

anos. Eu voto neste Partido, não é há oito anos, eu voto neste Partido quase há trinta 

anos, Senhor Dr.  

Portanto, não considero ter falseado os nomes, não considero ter falseado os 

nomes das ETARs porque elas, efetivamente, não existem. Existem buracos que 
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recebem as águas das povoações e não existem ETARs e o Senhor acabou agora de 

comprovar que Nelas não tem uma ETAR, porque não tem um motor. O motor é 

necessário para o tratamento das águas. 

Não sou conhecedora profunda do assunto porque não sou, não tinha que ser, 

mas, minimamente, e quem tem olhos na cara e tem, portanto, o olfacto apurado sabe 

muito bem o que eu sofro. Eu sofro o problema da etar de Santar porque moro ali muito 

perto e sofro, sei o que é, que sofro quando o rio vasa, sei o que é, que sofro com os 

cheiros. 

O Senhor Presidente falou em várias, atividades que têm ocorrido ultimamente, 

falou nos muros que estão a fazer, O muro estava quase completo, o Senhor sabe que o 

muro, o que faltava concluir eram vinte metros, mais ou menos. Lá andam no muro. 

Falou na limpeza das valetas, andou lá um batalhão de máquinas, uma 

retroescavadora, um trator, um, eu nem sei o nome daquilo, uma camioneta de grande 

porte para levar as lamas e, andaram lá três, ou quatro dias para fazer meia dúzia de 

metros. Cerca de cem metros, que vai daquela zonados muros até Carvalhal e, o Senhor 

vá ver como é que estão as valetas que andaram a limpar, estão pior do que estavam. 

Portanto, homens, cinco, material parecia material bélico e, portanto, isso foi 

dinheiro deitado à rua. 

Falou que fui injusta, não fui injusta Senhor Presidente, não fui injusta, nem 

votei nunca, nem estou contra o meu Partido porque eu, não sou pessoa de muda agora 

para outro lado para ir obter aquilo que pretendo. Sou fiel ao Partido como sou em todas 

as coisas da minha vida. 

Fico muito grata por o Senhor me ter convidado a ler os seus livros, ou os 

livros que estão na Biblioteca, mas olhe, eu digo-lhe que para a minha classe eu até 

tenho uma bela biblioteca e livros muito bons e até com autógrafos dos autores. 

Sou uma pessoa que sei, que me eduquei a mim própria, não precisei de entrar 

em Faculdade nenhuma para me saber defender e vou fazê-lo sempre assim. Não estou 

contra o meu Partido porque, o meu Partido fez aquilo que pôde e aquilo que não pôde,. 

Eu espero que o Senhor, pelo menos, faça igual. Findas as suas palavras, 

Retomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

palavras da Sra. Deputada e deu de seguida a palavra ao Senhor Deputado Hernâni 

Marques, que no uso da mesma referiu: 

Bem-haja pela explicação que foi dada em relação aos cedros, Senhor 

Presidente. Eu, como disse o Senhor Presidente que havia um parecer técnico de todas 

as árvores, concordo, agora, com certeza, quando diz que ficarem ali quatro, ou cinco 

cedros no Largo parecia mal para o Largo da Câmara. Mas estavam, ou não estavam, 

todos em risco de queda? Parece-me que não. Pronto, mas isso já lá vai, já me deu a 

explicação. Bem-haja pela atenção.  
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Agora eu questionava-o em relação a se no lugar daqueles cedros é intenção da 

Autarquia colocar novas árvores, ou seja, colocar ali tílias, plátanos, outro tipo de 

árvores para que o embelezamento, tanto com as instalações da CRV, ou não, se dê 

outro aspeto ao Largo do Município? 

Quanto à minha Freguesia. Quando me disse da questão dos convites das 

associações, ou se foi o Senhor Presidente da Junta que ficou de fazer os convites. Mas 

eu, Senhor Presidente, eu queria, quando o questionei sobre a questão da ATS, queria  e 

fi-la de uma forma propositada, porque a ATS, é uma associação da Freguesia com fins 

sociais, que tem, , todos nós sabemos qual, é o objetivo da associação. 

Sabemos que tem objetivos definidos para a Freguesia que é a questão das 

políticas sociais. Eu, ao ir buscar a ATS para aqui, foi porque, quando em resposta o 

Senhor Presidente me diz que está preocupado com a questão social da Freguesia de 

Senhorim, é para que, por exemplo, por aquilo que eu sei, já há, na povoação de Vila 

Ruiva comprado um edifício para fins nesse sentido. Edifício comprado pelo anterior 

Executivo, que mal ou bem comprou-o. Está lá o edifício onde foi feito o Parque 

Infantil, foi feito o arranjo de toda a zona envolvente. E, com certeza, também o anterior 

Executivo não fez só asneiras, não só esbanjou dinheiro, ou como o Senhor disse, 

apregoou tanto em campanha, também fez coisas boas, como o Senhor faz coisas boas e 

coisas más. 

Agora, Senhor Presidente, não tenho dúvidas, que o Senhor Presidente está 

preocupado. Embora por vezes tenha, quando eu falei lá traz da questão dos 

comunicados das tílias e companhia, o Senhor Presidente não se pode esquecer disso, 

porque fê-lo, tem que se lembrar dessas atitudes e esses comunicados e esse folclore. 

Mas não é com chula, vira, ou nesse sentido, confraternizado com o Senhor 

Deputado António Sousa, porque, se calhar, quando ele vai buscar este predicado com o 

folclore, houve tanta gente nesta sala a quem assentou a carapuça Mas, felizmente, o 

povo, de uma forma natural, porque o ciclo da vida, como nós temos o nosso ciclo, dará 

razão, bem ou mal, quanto a estes viras e todo este conjunto de situações. 

Tomou a palavra O Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

palavras do Sr. Deputado e passou a palavra ao Sr. deputado António Sousa, que no uso 

da mesma referiu: 

- Senhor Deputado Hernâni Marques: 

Eu não quis enfiar a carapuça a ninguém. Chulas, viras e corridinhos são 

danças populares folclóricas, mais nada, não são mais nada, são, exatamente essas, aliás, 

são das poucas que, praticamente, todos os quase todos os grupos folclóricos dançam. 

Algumas, como por exemplo, o fandango é só de uma zona, da Madeira, não sei quê, 

esta é daquelas que praticamente, todos dançam.  

Mas eu vinha aqui por outra coisa, estamos a falar também dos cedros. Eu, 

permita-me só que faça aqui uma breve história. Os cedros, quando foram ali postos, 
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não era com a ideia, a grande ideia dos cedros Na altura não estava cá, mas sei porque 

falei com as pessoas que na altura tomaram essa decisão. Aqueles cedros foram postos 

ali para tapar, para fazer uma cortina de tapagem para aqueles, como é que se chama 

aquilo? Balões que estavam ali que, realmente, não estão esteticamente muito bons. Na 

altura ainda funcionava lá a Federação, ainda estava o edifício ocupado e, por isso, era 

uma sebe para tapar aquilo, a ideia era uma sebe para tapar aquilo e para tornar o Largo 

mais bonito. 

Só que, depois, e isto ninguém tem culpa, porque os cedros crescem e, se 

calhar, também não houve manutenção porque penso que é uma árvore que se for 

cortada por cima ela começa a alargar, não cresce desde que seja cortado o coruto. Eles 

não crescem muito. Mas, ou por falta de manutenção, ou pelo próprio terreno eles foram 

crescendo e o que é facto também, é que era essa a principal função que eles tinham, 

não é? Há trinta anos quando eles foram postos, mais ou menos nessa altura 

provavelmente, a finalidade que eles tinam deixou de ter hoje porque, praticamente, 

agora as copas das árvores já estão, para cima dos balões, não é? Do nível dos balões, 

praticamente já só se viam ali troncos, mais nada. Tirando lá as árvores infetadas porque 

estavam podres, ficavam lá três, ou quatro, ou cinco, ou seis,  

Agora a solução daquilo pode passar por pôr outra sebe doutro material porque 

já se percebe que aquele, mais ano, menos ano, vai dar este problema. Se for possível e 

isso é o ideal, através do sítio onde agora estão os balões e toda aquela área que é da 

Federação, seria aumentar o Largo do Município para ali até ao Teatro. Isso com certeza 

necessita de um estudo mais aprofundado. Mas, na minha opinião, qualquer uma das 

situações, se não for possível uma, é possível outra. 

Eu vim aqui, sobretudo, para falar, porque hoje estamos em véspera de 

Carnaval, antevéspera de Carnaval e queria mandar, daqui deste púlpito, de certeza que 

em nome de todos os Senhores Deputados e Membros aqui, um abraço a todos aqueles 

que nas quatro associações do Carnaval do Concelho, duas em Canas e duas em Nelas 

andam há já vários dias, várias noites a trabalhar. Eu também andei metido nisso vinte 

anos, que nestas últimas noites então é uma loucura, se calhar noites inteiras sem 

dormir., Um abraço para o trabalho dessa gente, que Domingo e Terça-Feira, espero que 

com bom tempo, hão-de pôr aquilo que o resultou do fruto do seu trabalho nestes 

últimos meses. 

E, também para enaltecer aqui uma coisa que, realmente, eu estive cá e fiquei 

até surpreendido. Vim da parte da manhã, ao seminário Empreende. Da parte da manhã 

vim um bocadinho mais tarde do horário que estava no convite, cerca de dez minutos e, 

quando cheguei já estava isto completamente cheio. Fiquei à porta e ainda por cima vi 

muitos jovens. De facto nem me tinha apercebido que o convite era para a parte jovem. 

Realmente foi uma adesão extraordinária, estava este anfiteatro completamente 

cheio. Da parte da tarde, também completamente cheio e com boas intervenções. Foi, 
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realmente, uma realização que valeu a pena. Quero, dar os parabéns às pessoas que 

estiveram diretamente, ou indiretamente ligadas ao mesmo, porque isto é um trabalho de 

muita gente, penso que liderada aqui pela Dr.ª Sofia, mas é um trabalho de muita gente, 

cumprimentar e dar os parabéns por este trabalho que, realmente, foi uma coisa 

espetacular. 

Retomou a palavra O Senhor Presidente da Assembleia que no seu uso 

agradeceu as palavras do Sr. Deputado António Sousa e referiu: 

-. Uma vez que não há mais ninguém inscrito questionou o Senhor Presidente 

da Câmara, sobre se o mesmo queria prestar algum esclarecimento. Ao que o mesmo 

respondeu que sim, tendo-lhe sido dada a palavra pelo Sr. Presidente da Assembleia, 

requerendo-lhe que fosse rápido.  

Tomou a palavra o Sr. Presidente da câmara que referiu: 

- Só um esclarecimento.  

Relativamente à questão dos cedros, queria dizer que me lembro de brincar 

nestes cedros quando eles eram da minha altura. Assim, os cedros devem ter à volta de 

cinquenta anos. Quando eu era miúdo já tinham mais que a minha altura. Terão à volta 

de 50 anos,  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- pronto, 49, ficamos por aí, 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- ou 51, portanto, era, de facto, uma cortina. Gostaria, verdadeiramente de 

colocar no lugar dos cedros, ó Hernâni, aceitam-se sugestões. Gostava de colocar, aqui 

na Praça do Município, pessoas no lugar dos cedros, aquela, toda aquela parte da CVR 

ser frequentada por gente, por pessoas, ser requalificada com atividades Acho que o 

essencial era colocar lá pessoas. 

E digo também outra coisa que acho que contribui um bocadinho para nós 

tentarmos melhorar as coisas. Até ao dia 29 de setembro houve alguém, houve pessoas 

que foram aos baús buscar uma série de papéis e que andaram a publicá-los, e, apesar 

disso eu ganhei as eleições. Portanto, o eleitorado quis dizer que essa questão dos baús 

interessa pouco, interessa é mais o futuro e fazer melhor e que as pessoas que cá 

estavam tiveram que ser levadas. Levar com o malhão, foi a música que faltou ali ao 

Sousa, portanto, além do corridinho foi o malhão Pedia ao Senhor Presidente da 

Assembleia, uma vez que foi referenciado outra vez a questão dos cedros e do corte dos 

cedros, e da ATS que gostaria que sobre essa matéria, porque duas vezes foi falado isso, 

e, obviamente que tem objetivos políticos, nomeadamente esta questão da ATS, de pedir 

ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que autorize o Dr. Alexandre a falar 

nesta questão dos cedros e autorize o Senhor Adelino Amaral a falar na questão da ATS. 

Pedia também, porque acho que é útil para o esclarecimento da Assembleia Municipal, 
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que a Senhora Dr.ª Sofia falasse do projeto, do Gabinete da Unidade Empreende, a nova 

Unidade da Câmara Municipal de Nelas, se fosse possível. 

Então o Alexandre falaria, resumidamente, o mais sucinto possível, para 

riqueza da Assembleia. 

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Dr. Alexandre, pedindo-

lhe apenas que fosse sintético, atenta a meia hora apenas que a Assembleia ainda 

dispunha. 

No entanto e antes do Dr. Alexandre, tomou a palavra o Senhor Deputado 

Municipal José António que no seu uso referiu: 

- Efetivamente, estava hesitante se devia usar da palavra neste ponto. 

Efetivamente, os cedros teriam 50 anos. Todos nós sabemos que a madeira de cedro tem 

uma mais-valia para a construção. A única questão que gostaria de deixar aqui era  de 

saber se o Executivo, antes do corte, tentou ver qual seria a mais-valia, em vez de, uma 

vez que penso que a madeira de cedro será para queimar nas lareiras das Escolas. 

Se em vez de queimar essa madeira se não seria melhor vendê-la e adquirir 

uma de menos-valia para fazer a queima? 

Retomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

palavras do Sr. Deputado José António e deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. 

Alexandre João Simões Borges, que no uso da mesma referiu: 

- Então, muito boa noite.  

Sobre a questão dos cedros só gostaria de frisar que me satisfaz a recente 

preocupação com estas questões. 

Não é, propriamente, e nunca foi, este o Executivo que se vangloriava de andar 

de motosserra na mão a cortar por aí árvores. Já que fez a questão, se nós estaríamos, ou 

não, preocupados em plantar ali novas árvores, essa questão será analisada 

atempadamente, até porque como o Senhor Presidente disse, estamos em negociações 

com a CVR para saber o que é que poderá ser ali feito. Também questionaria onde é que 

estão os cedros que caíram ao longo destes últimos anos todos? Concretamente lembro-

me que caíram uma série de cedros na Freguesia de Carvalhal Redondo, e ainda não vi 

lá nenhuma árvore plantada, estão à beira de uma estrada municipal. 

Portanto, fico, satisfeito com essa nobel preocupação, até é reveladora, porque 

uma situação tão, tão ténue, é porque, não têem, se calhar, mais nada para pegar de 

substrato. Acho interessante… 

Também acho interessante essa recente preocupação! Quando um Executivo 

que deixou passar um Quadro Comunitário de Apoio, que tinha candidaturas e 

felizmente, e ainda tem em Overbooking, (foi das poucas que nós conseguimos 

aproveitar, financiados a cem por cento para proteger a floresta), e a única coisa que 

aconteceu foi que, duas Juntas de Freguesia e por si, concretamente Senhorim e Nelas, 

decidiram avançar, e eu repito-lhe, financiadas a cem por cento-. 
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Portanto, não percebo a disparidade. Provavelmente, o resultado das eleições 

terão provocado, essa nobel preocupação. Fico contente porque também estou desse 

lado, também me preocupo com as árvores, por isso é que nós começamos o mandato a 

plantar duzentas e não foram cedros, foram carvalhos, que têm um valor ecológico 

substancialmente maior. 

Retomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que deu de seguida a 

palavra ao Senhor Vereador Adelino, o qual no uso da mesma referiu: 

- Muito obrigado. 

Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados e 

Caros Concidadãos. 

Permitam-me que antes de levar a questão da ATS, até porque terei que ser um 

pouco atrevido para falar nessa questão uma vez que não intervenho aqui na qualidade 

de, enfim, de Membro fundador e Presidente da Direção da ATS porque não é aqui o 

lugar para prestar esclarecimentos nessa qualidade queria só referir duas questões: a 

primeira questão tem a ver com a ausência nas reuniões nas Freguesias, que, aliás, o 

meu companheiro de trabalho, Hernâni, justificou não só pelos muitos afazeres 

profissionais, que todos nós temos, mas também pela minha ausência a alguma 

distância, portanto, de Nelas. 

Participo, embora às vezes, com alguma dificuldade, nas reuniões de Câmara. 

Naturalmente, vou trocando informações e quando há iniciativas nos períodos de 

campanhas eleitorais e por aí fora e, naturalmente, todos nós nos envolvemos, em 

conjunto. Na avaliação daquilo que são as dificuldades das várias Freguesias e da 

Freguesia de Senhorim também, tive oportunidade de correr uma grande parte da 

Freguesia na campanha eleitoral com o Senhor Presidente de Câmara e na altura 

também ele se inteirou de algumas questões importantes e de algumas dificuldades da 

Freguesia, nomeadamente, a questão social. 

Este meu afastamento físico, enfim, do trabalho do Executivo é claramente 

justificado porque toda a gente percebeu, mesmo antes das eleições, que o meu papel no 

Executivo não seria em permanência, não obstante o envolvimento político que eu tenho 

desde há muitos anos. Sou Vereador da Câmara, há muitos anos. Nunca, enfim, nunca 

aspirei a ter lugar em permanência no Executivo até porque, felizmente tenho uma vida 

profissional que me permite, de alguma forma, viver sem o recurso a frutos da vida 

política. 

Portanto, nessa matéria acho que está perfeitamente entendido. Nunca estive na 

política, à procura de um lugar ao sol e, até pelo que vou dizer a seguir, isto 

compreende-se perfeitamente. 
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Tenho muito orgulho em durante o período em que eu fui e ainda sou líder do 

Partido Socialista a nível concelhio, terem sido concretizados no Concelho de Nelas 

vários projetos, nomeadamente, quando o Partido Socialista também foi Governo da 

Nação e o facto de ser Opositor e de fazer Oposição, e muitas vezes até de uma forma, 

enfim, um pouco agressiva e permanente e sistemática Nunca isso me impediu, nunca 

isso me toldou. Digamos que a visão daquilo que era necessário fazer em prol do 

Concelho, em prol dos projetos para o Concelho, em prol das suas instituições e das 

suas populações e de em todos os projetos, todos os projetos que foram candidatados e 

que foram aprovados pelos Governos do Partido Socialista, ou melhor, todos os que 

foram candidatados, só um único e, de facto, isso, enfim, pode ser considerada uma 

derrota pessoal, pode ser considerada uma pedra no sapato, mas apenas um único é que 

não foi aprovado, ou melhor, o projeto foi aprovado, não foi é dotado financeiramente 

para poder ser concretizado até porque, não houve depois, como era de esperar, uma 

redistribuição e uma reafetação de verbas ao Eixo onde esse projeto se enquadrava, que 

era o projeto da ATS. 

Quero lembrar-vos que no Concelho de Nelas, por coincidência, nalguns casos, 

noutros talvez nem tanto, durante o período em que eu fui líder da Concelhia e o Partido 

Socialista Governo, apesar da Câmara ser PSD/CDS/PP, e não estou a dizer com isto, 

que o mérito era meu e a Câmara não teve mérito, não é isso que eu estou a dizer, 

apenas estou a dizer que por coincidência nalguns casos e noutros talvez não, foram 

aprovados e concretizados projetos como, o novo quartel dos Bombeiros de Nelas, a 

ampliação do quartel dos Bombeiros de Canas, apoio financeiro e à Unidade de 

Cuidados Continuados da Misericórdia de Santar, a construção do Centro de Dia de 

Vilar Seco, a ampliação do Lar de Canas de Senhorim, foi concretizado um apoio real e 

concreto a várias empresas do Concelho, que não vou aqui citar por uma questão de 

ética e de decoro, mas a nível de PRODER, a nível da Segurança Social, a nível da 

Caixa Geral de Depósitos com benefícios em termos de financiamento relevantes. Estou 

a falar em apoios relevantes e importantes. 

Foram concretizados, embora isso seja iniciativa da Câmara, como é evidente, 

mas também teve enquadramento naquilo que era o trabalho do Governo do Partido 

Socialista, o Centro Escolar de Nelas e, não foi o Centro Escolar de Canas e o Centro 

Escolar de Senhorim porque não houve projetos para isso. 

Portanto, todos esses projetos foram, felizmente, concretizados para o 

Concelho e eu nunca fiz nenhuma conferência de imprensa, nem nunca fiz nenhuma 

declaração pessoal a vangloriar-me desse apoio porque, naturalmente, todos damos os 

nossos contributos, uns de uma forma mais humilde e mais recatada e outros não. 

Portanto, dito isto em relação ao projeto ATS, é conhecida a situação de 

carência e nalguns casos até de miséria, em termos sócias e não só, da Freguesia de 

Senhorim Há aqui pessoas da Freguesia de Senhorim que sabem do que é que estou a 
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falar. A Freguesia de Senhorim é uma Freguesia muito dispersa, com uma população 

muito envelhecida. 

Na altura, fez-se um estudo e o mesmo tinha mais de 50% da população com 

mais de 55 anos. Portanto, na Freguesia de Senhorim, hoje, provavelmente, e hoje não 

tenho valores atuais, mas não serão muito diferentes. 

A Freguesia de Senhorim não tinha uma única, enfim, há instituições que 

passam por lá e vão lá buscar os utentes, mas não tinha nenhuma instituição que, de 

forma regular e sistemática, fizesse, apoiasse, os idosos e carenciados da Freguesia e, 

todos nós que andamos na vida pública, que participamos de uma forma, ou de outra, na 

vida associativa, na vida política e não só, nos vamos apercebendo das dificuldades e 

das situações de miséria, repito, que às vezes se nos deparam e até, de alguma forma, 

aberrantes e todos nos sentimos, de facto, revoltados por não ter condições para 

combater essas situações e para as debelar. 

E foi por isso que eu, não sei exatamente quando, mas talvez em 2007, por aí, 

2006, 2007, depois de reflexões e de conversas com várias pessoas, conhecendo os 

anseios e as aspirações de muita gente e população, em geral, de Senhorim, 

promovemos a constituição duma associação designada ATS. 

É evidente que também á semelhança do que já aconteceu no passado em que 

os Executivos na Junta de Freguesia foram do Partido Socialista, mas noutros 

Executivos, é evidente que houve logo de imediato oposição e houve logo de imediato 

pessoas que se puseram claramente contra o projeto e quando assim é, numa Freguesia 

difícil, numa Freguesia despovoada, envelhecida, dispersa, com dificuldades, onde não 

há meios financeiros, onde não há nenhuma empresa que financie, onde não há 

nenhuma instituição que financie, quando estas questões não têm a unanimidade das 

pessoas, é muito complicado avançá-las. 

Lembro-me que no passado e, vou falar aqui sem nenhum problema porque é 

conhecida essa oposição, eram os padres que se opunham a que fosse implementada, 

que fosse constituída uma instituição que desse apoio social a uma Freguesia. É 

verdade, os padres, por várias vezes foram questionados, ”é pá, ali um bocadinho para 

fazer ali uma instituição qualquer, uma coisa para apoiar as pessoas e tal e houve”, 

havia oposição, de facto, da Igreja. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que interveio requerendo 

ao Sr. Vereador que encerrasse visto o tempo estar a esgotar-se. Agradecendo-lhe 

Em resposta o Senhor Vereador Adelino Amaral referiu, dirigindo-se ao Sr. 

Presidente da Assembleia, pedindo desculpa, mas, intervieram antes de mim talvez 

vinte pessoas, ou mais. Não sei há quantos minutos estou a falar.  

O Senhor Presidente da Assembleia respondeu-lhe 

- Faltam dez minutos.  

Retomou  a palavra o  Senhor Vereador Adelino Amaral que admito estar a 
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 alongar-me um pouco, mas que iria concluir rapidamente. 

- Quando a ATS foi constituída, é evidente que se nós virmos o objeto social e 

se virmos os estatutos da ATS, ela tem, objetivos muito ambiciosos. O que disse, se 

calhar eu gostava de o ouvir também, não sei quantas vezes, é que o Senhor viu isso, 

mas se calhar só foi uma vez. 

O Senhor Presidente da Assembleia apelou a que não entrassem em diálogo,  

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

- Eu não percebo, eu, sinceramente não percebo o que diz. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Agradecia que não entrassem em diálogo. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

- Não, mas é importante.       

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Agradeço que não entrem em diálogo. Depois se quiser usar da palavra, eu 

dou-lha a palavra.  

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

- Sinceramente, não percebo aquilo que diz e quando fala de quatro em quatro 

anos, não sei que quatro anos é que se refere, porque a única vez, porque o projeto ATS 

foi divulgado uma vez e nós só andámos na Freguesia uma única vez e o Sr. sabe 

quando.    

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Não entrem em diálogo, faz favor. Senhor Vereador, ande lá, acabe lá isso. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

- Ó Senhor Presidente da Junta, o Senhor deu algum dinheiro para a ATS? Mas 

o Senhor deu algum dinheiro? Quer ser ressarcido pelo dinheiro que deu? Então, tem 

procuração, então o Senhor tem procuração de alguém para vir aqui.  

  O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Acabe a intervenção e depois se o Senhor Presidente da Junta quiser falar eu 

dou-lhe a palavra. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

- Tem procuração de alguém?  

O Senhor Presidente da Assembleia 

- Senhor Vereador, acabe a sua intervenção depois se o Senhor Presidente da 

Junta quiser falar eu dou-lhe a palavra. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

- Eu vou concluir. Eu vou concluir Senhor Presidente.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Obrigado. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 
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- Eu vou concluir Senhor Presidente. Portanto, tendo em conta as carências que 

havia na Freguesia, tendo em conta a disponibilidade que havia de meios comunitários, 

foi constituída, pese embora, o desgosto de muita gente, de algumas pessoas, que não 

deviam ter desgosto nenhum, mas deviam ter simplesmente associado a nós e ter 

trabalhado em conjunto para que a obra fosse concretizada, portanto, tudo foi feito. Foi 

feito, integralmente, aquilo a que a ATS se propôs, que foi apresentar uma candidatura 

no âmbito do QREN para construir um Lar de Idosos. 

O projeto foi feito com a colaboração da Câmara Municipal, que deu um 

subsídio de dez mil euros para elaboração do projeto. É bom que se saiba que sempre 

defendi, enquanto Vereador da Câmara, que os subsídios que a Câmara dá a instituições 

têm que ser rigorosamente justificados, e o subsídio que a Câmara deu à ATS foi 

aplicado na elaboração de um projeto para construir o Lar. 

De realçar, também, o papel da Igreja que, de facto, neste processo sempre se 

mostrou disponível cedendo até uma parte de terreno do Passal para a concretização 

deste projeto. 

E o projeto foi apresentado, foi aprovado nas várias instituições, foi 

candidatado, foi aprovado para ser financiado, só que não teve pontuação suficiente para 

ser concretizado e para ser financiado. 

Só para terem uma ideia e depois talvez se perceba porquê, foi concretizada no 

mesmo pacote a ampliação do Lar de Idosos de Canas, e, não foi a construção do Lar de 

Senhorim, A justificação que foi dada na altura, pelos Serviços, que, portanto, 

analisavam também as candidaturas é que, de facto, não se podia deixar pendurada uma 

instituição que tem trabalho feito, que tinha um projeto de expansão, que necessitava da 

expansão para ter, para melhorar o nível de serviços, que era o Centro Paroquial de 

Canas, em benefício de uma candidatura de um projeto novo. E, foi por isso que a ATS 

não foi aprovada. 

Não sei se as pessoas ficaram incomodadas, ou se ficaram felizes com essa não 

aprovação, o que é verdade, como diz o Senhor Presidente de Junta é que, de vez em 

quando o assunto ATS vem à baila para servir de arma de arremesso político. 

Tenho esperança, enquanto oriundo da Freguesia de Senhorim, enquanto 

Autarca, enquanto responsável político, enquanto líder do Partido Socialista, que, este 

projeto, mais tarde ou mais cedo, vai sair da gaveta e vai voltar a cimo da mesa. 

Não sei se é de quatro em quatro anos, ou não, mas é quando houver condições 

objetivas. Agora o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e o 

Senhor Vereador Hernâni questionou-nos, e o Senhor Deputado Municipal Hernâni têm 

que perceber uma coisa, não é com dez mil euros que se constrói um Lar que custa um 

milhão e meio de euros. 
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. É evidente que, assim como a Junta de Freguesia também deliberou, dar o 

apoio, mas o apoio, meus caros amigos, o apoio seria dado na concretização do projeto, 

exatamente. 

Ó Senhor Vereador,  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Agradecia que não entrassem em diálogo. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 

- Ó Senhor Vereador, não, o que a Câmara fez foi assinar um protocolo com a 

ATS em que na concretização do projeto, na execução da obra, a Câmara 

comparticiparia financeiramente, como não podia deixar de ser, obviamente. 

Então, onde é que está o problema? Problema? Sabe onde é que está o 

problema?  

Interveio o Senhor Presidente da Assembleia que alertando referiu: 

- Eu acho que não há problema nenhum a não ser a hora que está adiantada, 

portanto, parece que está resolvido o problema da ATS. Houve um projeto, há um 

projeto aprovado da obra, não houve financiamento, não há obra. Portanto não havendo 

obra não houve financiamento da Câmara na parte final. É isto não é?  

Pronto. Está concluído. Muito obrigado.  

O senhor Presidente deu a palavra à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Marques 

Relvas que referiu: 

- Não seja por isso, pelo adiantado da hora, já é meia-noite, não vou maçar, 

apenas convido a todos aqueles que se sentirem interessados por conhecer melhor o 

projeto da Unidade Empreende. Cá estaremos para vos informar.  

Também já há informação pública. Queria também agradecer às quatrocentas e 

tal pessoas que estiveram cá no dia 21. Demos resposta a alguns dos compromissos do 

nosso contrato social. Foi um projeto reconhecido, sobretudo, pelo painel de oradores 

que cá esteve como projeto inovador porque junta num único gabinete um conjunto 

integrado de respostas no sentido de que essa integração permite uma resposta mais 

objetiva ao problema da empregabilidade e ao desenvolvimento de uma cultura de 

empreendedorismo jovem, E, como vos digo, estão sempre convidados a virem 

conhecer um pouco mais do projeto, colaborar com ele, a recorrerem a ele quando 

precisarem, ou de outros que souberem Cá estarei para vos apoiar e para vos receber 

nesses dias muito bem.  

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu as palavras da Sra. Vereadora 

Sofia e deu a palavra ao Senhor Deputado Rui Costa. Tomou da palavra o Senhor 

Deputado Rui Costa que referiu; 

- Começando pela época que é, queria aqui agradecer e enaltecer, também, às 

associações do Paço e do Rossio, ao Bairro da Igreja e ao Cimo do Povo. Realmente, 

eles vão pôr o Carnaval na rua, espero que o façam da maneira que sempre o fizeram, e 
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espero que as pessoas adiram e, realmente, que continuem a apoiar as associações que, 

trazem muitas pessoas e que levam depois o nome de Nelas para os outros Concelhos. 

Segundo, sobre a Conferência. Não sei se há no Portal, ou se há algum sítio 

resultados e conclusões. Eu não pude estar, não estava presente em Nelas nesse dia e se 

há algum, porque, normalmente, obtêm-se resultados, conclusões. Não sei se já foram 

realizadas essas conclusões da Conferência ou não, e portanto, se foram, gostaria 

também de as saber, ok? Gostaria que a Assembleia fosse informada já que, realmente, 

foi a atividade política que se debateu aqui hoje. 

Quanto á ATS, eu não era para falar mas, desculpem, vou ter de falar, não à 

ATS mas sim à intervenção do Senhor Vereador.  

Realmente, duas coisas, ou foi o Senhor que arranjou as concessões 

governamentais para a construção dos Bombeiros, para os Centros de Dia, para os 

apoios às Unidades de Saúde, ou foi a Câmara Municipal. 

Agora confundiu-me, desculpe, naquilo que referiu aqui hoje. É que, parece, 

que foi o Vereador Adelino Amaral, desculpe, foi aquilo, as palavras que proferiu antes, 

ou então foi a ATS, não sei. 

É que confundiu as coisas, primeiro que, realmente fez e apoiou, sim senhor, 

como tinha que apoiar como Vereador. Teria que apoiar essa situação, mas não, 

realmente, não conseguiu a nível governamental, este muito bem. 

O Senhor Presidente da Assembleia requereu ao Sr. deputado Rui Costa que 

fosse breve. 

-, A terceira, é os cedros. Realmente, os cedros foram aqui falados hoje. 

Desculpe, pedia ao Senhor Presidente que não plantasse nada que daqui a 50 anos desse 

um problema tão grande como está a dar atualmente à Câmara Municipal. Isto porque, 

se calhar daqui a 50 anos teremos esse problema e o Presidente atual iria ter que 

responder aqui sobre isso, e, então, arranjar as tais pessoas para pôr ali. Devem 

encontrar solução para aquela degradação que há atrás da Estação Vitivinícola, ou 

Unidade de Vinhos, que ali está. 

Muito obrigado. 

Retomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

palavras do Deputado Municipal Rui Costa e verificando que mais ninguém queria usar 

da palavra naquele ponto deu por encerrado o ponto 2.1.  

Referiu ainda que naquele momento, já se tinha quase três horas de serviço, 

alertando para que se continuasse rapidamente e passou á indicação do ponto 2.2 

Ponto 2.2 – Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 

assunção de compromissos plurianuais. 

Referiu à Assembleia que fez passar um mapa, porque o outro tinha algumas 

incorreções. O novo mapa está devidamente retificado, tendo por tal razão sido entregue 

o novo para substituir o que foi entregue anteriormente. Referiu que houve um erro de 
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cálculo em duas, ou três situações, coisas que tinham passado de um ano para o outro e 

que foram contabilizadas tudo no mesmo ano e, portanto, houve alguma falha nesse 

sentido. 

Questionou quem pretendia usar da palavra neste ponto, tendo-se inscrito o 

Deputado Municipal  José António a quem pediu que fosse breve. 

Requereu ainda aos Srs. Presidentes da Junta para se possível se reunirem cerca 

de dois minutos para verem quem é que propõem para o ponto seguinte. Tendo-se os 

mesmos reunido nesse sentido. 

De seguida deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal José António que no 

seu uso agradeceu ao Sr. Presidente e referiu ainda o seguinte: 

No tocante a este ponto, e vou usar da palavra aqui porque, aqui na rubrica 

Prestação de Serviços de Assessoria Médica, já foi debatido aqui antes, há, efetivamente 

uma redução em 2015 de onze mil para mil novecentos e vinte euros. 

Mas das palavras do Senhor Presidente de Câmara, fiquei com uma grande 

preocupação. Quando ele falou que só temos quatro médicos em Nelas, que 

precisávamos de cinco. Porém os Carvalhenses e os Santarenses não vieram para cá. E 

depois uma grande preocupação com as Terras de Senhorim, que eu muito respeito e 

admiro, e gosto de Senhorim, e as pessoas gostam de mim em Senhorim, posso dizer 

isso convictamente, há uma grande preocupação com a solidariedade social, com o 

prender as gentes às suas terras. 

Então vamos tirar um Serviço de proximidade de Santar, de Carvalhal, de 

assistência médica, porque precisamos de mais um médico na USF de Nelas?  

Ainda bem. Porquê, Senhor Deputado? Eu, pessoalmente, sou assim. É que 

nem toda a gente tem, os transportes não abundam, nem toda a gente tem carro próprio, 

e possibilidades de deslocação, temos que conhecer a realidade. 

Se falamos que Senhorim tem 50, ou 60% de pessoas com mais de 65 anos, 

Carvalhal Redondo e Aguieira têm 65% de pessoas com mais de 65 anos. 

Interveio o Senhor Presidente da Assembleia que alertou o Senhor Deputado 

que já estavam noutro ponto, que não podiam voltar a traz. Reiterando que se estava no 

ponto seguinte.  

O Senhor Deputado Municipal José António referiu: 

- Não estamos, estamos no ponto, desculpe, isto é um assunto plurianual em 

que temos prestações de serviços de assessoria médica e isto deixou-me preocupado 

porque se realmente vamos encerrar, então alguém terá que assumir depois as 

consequências políticas desse ato. 

Era um esclarecimento sobre isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia tomou a palavra e agradeceu as palavras 

do Senhor Deputado José António e questionou se mais alguém queria usar da palavra. 
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Questionou o Sr. Presidente da câmara se queria dizer alguma coisa neste ponto, bem 

como questionou o restante executivo sobre se queriam usar da palavra neste ponto.  

Requereu a intervenção o Sr. Presidente da Câmara que no uso da palavra 

referiu: 

- Estava só a tentar perceber o que é que o Senhor Eng.º José António disse. Eu 

não percebi. Portanto, relativamente à questão dos serviços médicos não percebi, referiu 

que teria sido dito, ou insinuado, alguma coisa que não foi dito, portanto, não percebi. 

O que está, o que, existe é um contrato relativamente a esta questão da 

prestação de serviços de assessoria médica, é um contrato que está em vigor, e, portanto, 

são compromissos plurianuais, compromissos já assumidos financeiramente, portanto, 

são esses que estão aqui evidenciados. 

Acho que, com o devido respeito, veio para aqui fazer uma grande mistura de 

alhos e de bugalhos. Desejo-lhe um bom Carnaval.  

Finda a intervenção do Sr. Presidente da Câmara tomou de novo a palavra o 

Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as palavras do Sr. Presidente da 

Câmara e referindo que se mais ninguém queria usar da palavra iria colocar á votação e 

perguntou:, Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e vai 

ser aprovado em minuta.  

A Senhora Primeira Secretária passou a ler: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, portanto, por unanimidade e a respetiva 

minuta 

Questionou Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por 

unanimidade. 

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes referiu após 

- Vinte e cinco votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. 

Retomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia e referiu que assim 

sendo se passaria para: 

O ponto 2.3 – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar o 

Conselho Municipal de Educação. 

Referiu o Senhor Presidente da Assembleia que como é hábito, normalmente, 

quando é para um Presidente de Junta costumam ser entre eles a combinarem quem é 

que propõe. De seguida questionou se já tinham algum nome? Questionou se queriam 

reunir um minuto para decidir? Após foi solicitado pelo Deputado Municipal António 
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Sousa uma pequena intervenção, tendo-lhe sido dada a palavra pelo Sr. Presidente da 

Assembleia, que no seu uso referiu:  

- Relativamente a isto, como da última Assembleia, a nossa conceção 

relativamente a isto é que devem ser os Presidentes de Junta, já que é um representante 

dos Presidentes de Junta. Pedia dois minutos de intervalo para os Presidentes de Junta se 

reunirem, se é que é esse o entendimento total da Assembleia para tentarem dar um 

nome. 

Se acharem que é para, se já têm listas preparadas, apresentam-nas, nós 

também podemos apresentar, mas isso é indiferente.  

O Senhor Presidente da Assembleia concedeu então dois minutos para 

reunirem e referiu que lhe parecia ter que haver votação. 

Após alguns minutos o Sr. Presidente da Assembleia questionou os Srs. 

Presidentes da Junta sobre se houve acordo? Não houve acordo e por assim ser 

questionou quem são os candidatos?  

A Senhora Deputada Municipal da bancada do PSD/CDS/MRCCS referiu: 

Boa noite a todos. 

Meus Senhores e Minhas Senhoras 

Para Presidente da Junta de Freguesia propomos o Senhor Mário Alberto 

Gomes Pires. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que questinou se o PS 

tinha algum candidato, requerendo ao Jorge a caixa para colocar os votos. 

O Senhor Deputado Municipal Francisco Loureiro da bancada do PS interveio 

e referiu que: 

- Como é um órgão que tem a ver diretamente com a Educação, pareceu-nos de 

bom tom propormos o Presidente da Junta de Nelas, Professor João Miguel, para ocupar 

o cargo. 

Tomou de novo a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que verificando 

existirem  dois candidatos, o Senhor Deputado Mário Pires, e o Senhor Deputado João 

Miguel ter-se-ia que ir à votação e, portanto, por escrutínio secreto e referiu que uma 

vez que há dois nomes, temos que ir à votação por escrutínio secreto e para não 

estarmos a pôr os nomes de cada um , coloca-se A e B,  

Como o Senhor Mário Pires foi o primeiro a ser indicado, será o A e o João 

Miguel foi o segundo a ser indicado será B. Assim quem quiser votar no Mário Pires 

vota A, quem quiser votar no João Miguel vota B. 

Indicou a Primeira Secretária Dra Mafalda para entrega dos boletins para voto. 

Foi efetuada a chamada dos senhores Deputados Municipais para voto pela Segunda 

Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves.  

Concluída a votação, Senhor Presidente da Assembleia passou a ler em voz alta a 

votação inscrita em cada boletim de voto. 
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No final o Senhor Presidente da Assembleia concluiu e anunciou: 

- 12 votos B e treze votos A. Foi eleito o Senhor Presidente de Junta Mário 

Pires com treze votos a favor. De seguida foi lida a minuta da ata pela Senhora Primeira 

Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar o 

Conselho Municipal de Educação, nos termos do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, 

de 15 de janeiro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto, foi 

posto à votação, tendo sido eleito o Senhor Mário Alberto Gomes Pires, Presidente da 

Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, tendo sido aprovado com 13 votos a favor. 

O Senhor Presidente da Assembleia perguntou: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

O Sr. Presidente da Assembleia atento ao tardar da hora pediu mais algum 

tempo, (mais cinco minutos, ou dez), para se pronunciarem sobre o Relatório anual da 

atividade da CPCJ. Questionou se alguém pretendia usar da palavra e se todos haviam 

lido o documento. Inscreveu-se o Sr. Deputado José António e o Deputado Sousa.  

De seguida deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal José António, o qual 

agradeceu e no uso da mesma referiu: 

Apenas quero vir aqui manifestar o meu reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido por todos quantos estão ligados a esse trabalho, que é um trabalho que 

muitas vezes não tem muita visibilidade.  

Vejo ali uma Senhora que dedicou alguns anos a esse trabalho e que muito 

procurava que fosse reconhecido de todo esse trabalho porque há muita gente no nosso 

Concelho que precisa. É um trabalho que não tem a visibilidade que, muitas vezes, se 

lhe devia dar.  

Portanto, o meu reconhecimento a todos eles, o meu Bem-Haja e que 

continuem a desenvolver todo esse trabalho. 

Posso dizer aqui em voz alta, para que conste em ata, que referia-me, 

nomeadamente, à Esposa do Senhor Presidente da Assembleia, que esteve associada a 

este projeto durante alguns anos e que manifestou isso de forma bastante empenhada. 

Por último, quero também desejar um bom Carnaval a todos, em especial ao 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Borges da Silva e que dance o malhão com fervor. 

Tudo de bom para si. 

Retomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que agradeceu as 

palavras do Sr. Deputado 

 E de seguida deu a palavra ao Sr. Deputado Sousa. 

Este no seu uso referiu: 
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Subscrevo tudo o que disse, com o Carnaval, é claro. Só há aqui uma coisa que 

eu fazia questão, não sei se, de qualquer maneira fica feito, acho que estas coisas depois 

têm sempre uma parte, que a última, que é das sugestões e não há sugestões nenhumas. 

Gostava de ver em futuros relatórios, aqui sugestões. Sugestões para nós 

podermos aqui também debater. Já falámos aqui tanto de música, um bom Carnaval e 

sambinha para todos. 

Retomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia que no seu uso 

questionou se havia mais alguém que pretendesse usar da palavra. Ninguém se 

inscreveu. Abriu a sessão ao público e também não houve inscrições. 

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia pediu desculpa pelo tardar da hora e 

por se ter atrasado um quarto de hora. Agradeceu a presença de todos desejando 

também a todos um bom Carnaval. 

Após, e por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu 

por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 

  

 


