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         SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008 
 

ACTA 
 
Aos vinte e nove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e oito, nesta Vila 

de Nelas no Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal 
de Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1. - Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 28 de Dezembro de 

2007. 
1.2 - Leitura do Expediente. 
1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
 
2 – PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” 
2.1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade 

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

2.2 – Aprovar a alteração aos Estatutos da Associação de Municípios da Região 
do Planalto Beirão, nos termos da alínea m), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.3 - Relatório de avaliação da actividade da Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens de Nelas/2007 – Conhecimento; 

2.4 – Aprovar a Carta Educativa do Município de Nelas. 
  
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vamos dar início a esta Assembleia Ordinária de 29 de Fevereiro. 
Começo por cumprimentar a Senhora Presidente, os Senhores Vereadores, os 

Senhores Secretários, os Exmos. Colegas Membros da Assembleia, os Senhores 
Presidentes de Junta e o respeitável Público. Muito boa noite a todos. 

Vou dar, de seguida, a palavra ao Senhor Manuel dos Santos, Segundo 
Secretário, que irá fazer a chamada. 

Senhor Manuel dos Santos, faça favor. 
(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos) 
O Senhor Membro Manuel dos Santos: 
- Temos um total de 27 presenças e 3 faltas até ao momento, Senhor Presidente. 
(Faltaram os Senhores Membros da Assembleia Margarida Isabel Figueiras 

Inácio Campos, Manuel do Couto de Sousa e Luis Manuel Abrantes Pinheiro.) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Aproveito para informar que a Drª  

Margarida Inácio, Membro desta Assembleia, se encontra doente, conforme informação 
recebida. Esperamos o seu rápido restabelecimento.  
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Dando continuidade à sessão, passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação da 
acta da sessão ordinária de 28 de Dezembro de 2007. 

Sobre este ponto, perguntava se alguém desejava usar da palavra. Senhor 
Membro da Assembleia Filomena Costa, faça favor. Vai usar da palavra a Senhora 
Membro da Assembleia Filomena Costa. 

A Senhora Membro da Assembleia Filomena Costa: 
- Muito boa noite a todos. Há um pormenor que queria pedir para ser corrigido. 

Na página 12 da acta, há um pequeno lapso em relação ao meu nome. Como o meu 
apelido não é Magalhães, mas sim Costa, gostaria de pedir ao Senhor Presidente que 
procedesse à respectiva correcção e onde se lê Magalhães, passasse a lêr-se “Costa”. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado. Fica registado o seu pedido. Pergunto se mais algum dos 

Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra.  
Uma vez que não, vamos passar à votação da acta da sessão ordinária de 28 de 

Dezembro de 2007. Quem vota contra? Quem se abstém? Registam-se três abstenções e 
vinte e quatro votos a favor. O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos vai usar da 
palavra. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Muito boa noite Senhor Presidente. 
Boa noite a todos. 
Para cumprir uma formalidade, abstive-me na votação da acta porque não estive 

presente nessa Assembleia. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia. 
- Fica registado. Passamos, assim, ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente e, como 

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

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

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

ordinária de 11/12/2007; extraordinária de 19/12/2007 e ordinárias de 27/12/2007; 
08/01/2008; 29/01/2008;  

- Junta de Freguesia de Canas de Senhorim – Envio de Postal de Boas Festas; 
- Hospital de Nossa Senhora da Assunção, de Seia – Envio de Postal de Boas 

Festas;  
- Publicações Europa América – Divulgação da obra – “A Democracia 

Totalitária”; 
- Um exemplar do Jornal Associação – Órgão oficial da Associação Portuguesa 

de Deficientes;  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Postal de Boas 

Festas;  
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- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Projecto de Lei n.º 431/X – 
Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Dezembro de 2007;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Projectos do PCP e do 
CDS-PP, referentes à alteração da Lei Eleitoral para os Órgãos das Autarquias Locais;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Remunerações, despesas de 
representação, compensações para encargos e senhas de presença dos eleitos locais para 
2008;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de documento 
referente ao Projecto de Lei n.º 431/X – Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais;  

- Exemplar da Revista “Habitação e Reabilitação Urbana”; 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP 

referente ao mês de Janeiro de 2008;  
- Canto e Encanto – Associação Cultural, de Canas de Senhorim – Convite para 

assistir ao 6.º Concerto de Natal, dia 23 de Dezembro de 2007, pelas 17 horas;  
- Ofício n.º 5001, datado de 28 de Dezembro de 2007, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de mais um assunto para a Ordem de Trabalhos da Sessão 
Ordinária desta Assembleia Municipal realizada em 28 de Dezembro de 2007; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas – Convite – 
100.º aniversário do nascimento do Dr. José Guilherme Faure;   

- Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim – Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária de 28/12/2007; 

- Membro da Assembleia – Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos – Solicita 
justificação da falta dada à sessão ordinária de 28 de Dezembro de 2007;   

- Ofício n.º 82, datado de 9 de Janeiro de 2008, da Câmara Municipal de Nelas – 
Pedido de convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal;  

- Partido Comunista Português – Grupo Parlamentar da Assembleia da 
República – Alteração da discussão em Plenário de 16 para 17 de Janeiro, do Projecto de 
Lei que estabelece o quadro de competências e regime de funcionamento dos Municípios 
e Freguesias (Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;  

- Câmara Municipal do Seixal – Projecto.Lei – Lei Eleitoral dos Órgãos das 
Autarquias Locais – Envio de Moção/deliberação;  

- Câmara Municipal de Almada – Envio de deliberação – Projecto.Lei – Lei 
Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (alterações);  

 - Exemplar de Publicação enviada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana;  

- Ofício nº. 699, datado de 13 de Fevereiro de 2008, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   

- Exemplar da publicação – Nova Agricultura – Agricultura em defesa do 
Ambiente, da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal; 

- Sindicato dos Professores da Região Centro – Envio de estudo acerca das 
cartas educativas;   

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Revisão do Mapa 
Judiciário;  
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- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas – Envio de relatório de 
avaliação de actividades referente ao ano de 2007;  

 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício nº. 01/08, datado de 02 de Janeiro de 2008, enviado à Ex.mª. Srª. 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária realizada em 28 de Dezembro 2007; 

- Ofício nº. 02/08, datado de 21 de Janeiro de 2008, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal realizada em 30 de Janeiro de 2008; 

- Ofício n.º 03/08, datado de 31 de Janeiro de 2008, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas dando conhecimento da deliberação tomada na 
sessão extraordinária realizada em 30 de Janeiro de 2008;  

- Ofício nº. 04/08, datado de 19 de Fevereiro de 2008, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Passamos, então, ao ponto 1.3. - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de 

interesse para o Município. 
Antes de passar a palavra a qualquer dos Senhores Membros da Assembleia, 

pretendo saber se alguém se opõe ao aditamento de mais um ponto na ordem do dia, Carta 
Educativa, o qual passaria a ser o ponto 2.4 da Ordem de Trabalhos. 

Uma vez que não há nenhuma objecção, irá ser incluído na ordem do dia desta 
sessão o ponto sobre a Carta Educativa. Alguém deseja usar da palavra? Senhor Membro 
da Assembleia José Teixeira, faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia José Teixeira: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara. 
Não sou contra o agendamento deste ponto; só que já se tornou um hábito a 

documentação chegar à pressa. Foi-nos enviado, ontem, o CD com o conteúdo referente a 
este ponto; logo penso que todos os Senhores Membros o receberam hoje. Vamos discutir 
um problema, a Carta Educativa, que é indispensável para o futuro dos jovens do 
Concelho e não sabemos que Escolas é que irão fechar e como é que irão funcionar. 
Esperamos que nos sejam dados esses esclarecimentos. Mas não sou contra o 
agendamento. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Devo esclarecer que este ponto, como referiu e bem, é de interesse 

fundamental para o nosso Concelho; daí este pedido de agendamento, o qual só acontece 
agora porque foi aprovado na reunião de Câmara, na passada terça-feira. 

Uma vez que ninguém se opõe, está automaticamente aceite. Passamos, assim, a 
ter mais um ponto na Ordem do Dia que será a aprovação da Carta Educativa. 
               Passamos ao ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da Ordem do Dia de interesse 
para o Município. Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  

Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, faça o favor. 
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O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
A Assembleia Municipal, além de fiscalizar e de propor, desde esclarecimentos 

a outros assuntos de interesse do Município, também tem a função de estar atenta ao que é 
política nacional. Este Governo tem, com se sabe, um pacto com outro partido, o Partido 
Social-democrata, ao nível da lei judicial. 

Fora do pacto, fez uma Proposta de Lei que não tem nada a ver com este pacto 
da Justiça. Acho muito bem que a nossa Justiça deve ser tratada e levada muito a sério 
pelos governantes da Nação. 

Mas da Proposta de Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Judiciais que chegou ao nosso conhecimento, deparámo-nos com dúvidas que podem 
levar ao encerramento de vários Tribunais do País. Há algumas sessões anteriores tivemos 
em cima da Mesa uma proposta de criação dos Julgados de Paz. 

Na altura discutimos e concluímos que a proposta de Julgados de Paz para o 
Concelho de Nelas poderia esconder algo, isto é, poderia tratar-se do encerramento do 
nosso Tribunal. Decidimos, por bem, que era melhor continuar a lutar pelo Tribunal de 
que dispomos do que termos os Julgados de Paz.  

Mas nesta Proposta de Lei que o Governo quer apresentar, do que se pode notar, 
é que o Tribunal de Nelas pode ser extinto. Não queria deixar passar este dia para propor 
uma moção, que passo a ler, pondo-a, posteriormente, à discussão e votação.  

MOÇÃO 
PROPOSTA DE LEI 

DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS JUDICIAIS 
A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 29 de Fevereiro de 2008, após ter 

conhecimento da Proposta de Lei, que o Governo pretende apresentar na Assembleia da 
República, sobre a “Nova Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais”, vem 
deste modo alertar para o que nos parece mais uma medida impensada e com 
repercussões futuras para Portugal e mais concretamente para o Concelho de Nelas. 

A reforma da Justiça que há muito se anuncia em Portugal e que foi objecto de 
um pacto entre os partidos com maior representação na Assembleia da República, tem 
agora uma face visível sob proposta do Governo para a Revisão do Mapa Judiciário. 

Bem recentemente e em matéria de Justiça, esta Assembleia revelou sérias 
dúvidas quanto às vantagens na instalação de um Julgado de Paz no nosso Concelho. 
Alegou-se, entre outros motivos, que a criação de um Julgado de Paz que abranja esta 
área territorial podia conduzir ao esvaziamento do Tribunal Judicial, podendo vir a ser um 
primeiro passo para a extinção deste serviço e que poderíamos estar a colaborar com 
eventuais medidas Governamentais que conduzissem à extinção do Tribunal de Nelas. 

Na verdade, a proposta de Lei que defende o Governo, embora não seja explícita 
quanto a encerramentos de tribunais, deixa, uma vez mais, que a dúvida se instale, no que 
concerne à continuidade do Tribunal Judicial de Nelas. 
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Reconhecendo a necessidade que existe na reorganização dos serviços 
judiciários do país e aceitando por base o critério de organização judiciária e da divisão 
territorial, assente no novo modelo de divisão administrativa do País, correspondente às 
NUT’s II e III, passando, assim, a existir 5 distritos judiciais e 35 Comarcas de base, não 
são dadas quaisquer garantias da manutenção do Tribunal de Nelas. Até porque são 
alvitrados argumentos para a constituição das comarcas de base de natureza meramente 
economicista que não salvaguardam uma política judiciária, mais célere e mais próxima 
dos cidadãos.  

Ao estarem previstos e bem, no nosso entender, diversos níveis de 
especialização e de competência especializada, a tendência para a diminuição do número 
de processos a dar entrada no nosso Tribunal, será certamente uma realidade. Deste 
modo, não estando clara e objectivamente demonstrado que os critérios apresentados 
tendem a garantir a manutenção do tribunal e pelo contrário abrem-se múltiplas janelas de 
preocupação que tendem ao seu encerramento. A cada Tribunal de competência 
especializada no âmbito da circunscrição de Nelas, não estando o mesmo instalado na 
nossa comarca, estaremos a perder não só afluência mas fundamentalmente competência. 
Tratando-se de um jovem Tribunal com apenas 20 anos, estando integrado num círculo 
onde existem outros de maior dimensão e mais antiguidade os receios do esvaziamento e 
posterior encerramento do tribunal de Nelas agrava-se.  

Ao verificar-se esta situação será um rombo enorme no esforço, no trabalho, no 
empenho, na dedicação que todos os cidadãos de Nelas colocaram na criação deste 
Tribunal e serão uma vez mais, como em tantas outras vezes, prejudicados por viverem 
num pequeno Concelho do interior do País. A Justiça, tal como a saúde e a educação, são 
direitos constitucionalmente garantidos pelo que se deve criar condições e mecanismos 
que possibilitem a todos, sem excepção, e em condições de igualdade um acesso directo e 
equitativo, devendo estas premissas estar ao alcance das gentes de Nelas. Assim, no 
reforço da melhoria das condições de acesso e na garantia da manutenção do Tribunal de 
Nelas propomos que na implementação do novo mapa judiciário o Tribunal de Nelas 
passe a ser um Tribunal de acesso e não um Tribunal de ingresso que actualmente é. 

Reconhecemos que as medidas que visam a melhoria dos serviços de justiça em 
Portugal são importantes na medida em que poderão transformar o país tornando-o mais 
moderno e competitivo. Nesse sentido concordamos genericamente com a proposta para a 
criação de mecanismos de gestão dos tribunais tornando-os mais eficazes. A proposta 
apresentada, neste âmbito específico, revela uma preocupação cuidada com as 
necessidades de qualificação e de formação em matérias específicas da gestão judicial, 
obrigando com isso a uma formação contínua por parte dos administradores. Esta 
proposta merece-nos também reconhecimento uma vez que estão salvaguardados para o 
desempenho das funções de Presidentes e de Administradores dos Tribunais membros 
cuja competência é reconhecida pelos seus pares e imanam de dentro da categoria 
profissional que exercem.  

Assim, propõe-se que seja dado conhecimento destas razões ao Sr. Presidente da 
Assembleia da Republica, aos grupos Parlamentares com assento na Assembleia da 
República, ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro da Justiça.  

Nelas, 29 de Fevereiro de 2008. 
Grupo Parlamentar PPD/PSD-CDS/PP. 
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Meus Senhores e minhas Senhoras, isto é uma proposta de moção aberta à 
discussão na sequência daquela que a Câmara Municipal também já votou por 
unanimidade. Seria lamentável retirar-se o Tribunal de Nelas. Deixo à consideração de 
todos vós. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Segundo depreendi 

das palavras do Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, a moção está aberta a algum 
reajustamento, caso os Membros da Assembleia assim o entendam. Se for necessário, faz-
se um intervalo de cinco minutos; caso contrário, vamos analisar a moção e pô-la à 
votação e depois, então, passamos para os outros assuntos. Vai usar da palavra o Senhor 
Membro da Assembleia Borges dos Santos. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- O assunto que me traz aqui tem a ver com um pedido que fiz à Câmara 

Municipal por intermédio desta Assembleia, sobre o Centro das Novas Oportunidades de 
Seia. Não sei se a Câmara se esqueceu de pedir à Técnica para me dar a informação 
pedida, ou se a Técnica achou que não a devia dar. Tinha guardado três vagas, no curso 
que estava a funcionar, para uma hipotética necessidade, mas acabei por ocupá-las.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, sobre essa questão, 

aproveito para informá-lo de que me foi entregue hoje a resposta que o Senhor solicitou; 
entregar-lha-ei no final da sessão. 

Sobre a moção, perguntava se algum dos Senhores Membros deseja pronunciar-
se. Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Senhor Presidente, 
Membros da Mesa, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Colegas de Bancada, 
Digníssimo Público. 
Parece que estamos a trabalhar um pouco em contra relógio. Há muitas dúvidas; 

penso que esta moção, nos termos em que está escrita, sob o meu ponto de vista, deverá 
ser trabalhada e analisada para depois a podermos votar.  

Mas cabe passar a mensagem que, também, a Bancada do Partido Socialista está 
interessada no Concelho de Nelas e temos uma única missão que é defender o Tribunal. 

Aponto uma lacuna nesta moção, pois não fica claro que se extinguirem as 
Comarcas e passar a haver só as tais 35 super Comarcas, ou como lhe queiram chamar, 
seja líquida a continuidade ou não do Tribunal de Nelas; esta é que é a questão estrutural. 

O Tribunal de Nelas é um jovem Tribunal, com vinte anos, que não representam 
nada na história de um Tribunal; no entanto, representa muito para nós, em termos de 
conquista e em termos de garantia da qualidade da Justiça.  

Este novo Mapa Judiciário, ainda que possa ter algumas vantagens, não nos 
garante que este Tribunal ou este Administrador “Juiz do Tribunal” possa manter o 
Tribunal de Nelas ou o de Mangualde. Seria uma excelente ideia ter a possibilidade do 
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Administrador do Tribunal dispor de um naipe de Juízes especializados. Não sou 
propriamente jurista e não sei se, quando houver um julgamento sobre droga, vem um 
Juiz especialista nessa área de forma a melhorar a justiça, fazendo um melhor trabalho.  

Se assim for, então, a premissa de defender a melhoria dos serviços de Justiça é 
a melhor. A criação de um super Tribunal, ou melhor, dos 35 super Tribunais só é 
vantajosa para nós se ficar completamente definido que continuemos a ter um Tribunal. 
Enquanto isso não for garantido, não podemos pensar de outra maneira que é votar contra 
tudo o que seja o encerramento do Tribunal de Nelas.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro Armando Carvalho. Vai usar da palavra o 

Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira.  
O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Caros Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
A questão que me traz aqui é o Mapa Judiciário. Entre outras reformas deste 

Governo Socialista, esta é um ataque claro à interioridade que, sob a bandeira da 
contenção orçamental, pretende deliberadamente fechar o País. 

Esta reforma visa esvaziar competências a um Tribunal de Comarca como é o de 
Nelas, concentrando e centralizando o poder judicial nos grandes centros. 

A exemplo do que se passou na Saúde, com o encerramento do Hospital de 
Anadia, a urgência média de atendimento no Hospital da Universidade de Coimbra 
passou de cinco horas para sete. Analogamente, penso nos avanços da celeridade da 
Justiça que irão ocorrer no imediato. 

É um ataque à cidadania e é uma reforma que, tal como na Educação e na Saúde, 
vai fazer afastar cidadãos das condições básicas que o Estado é obrigado a proporcionar, 
em todo o território nacional. Vão-se deslocar quadros dos Concelhos do interior do País, 
pessoas socialmente activas e que constituem massa crítica, para além da importância dos 
seus vencimentos que tanto ajudam a economia local. 

O esvaziamento não é só de competências dos Serviços Públicos, mas também 
da sociedade. O Estado, nos últimos 33 anos, esforçou-se em dotar o território nacional de 
infra-estruturas básicas, tais como redes de águas, redes de esgotos, electricidade e 
equipamentos, como Escolas, Tribunais, instalações de saúde e Repartições de Finanças; 
vê-se agora numa operação de delapidação do património e começam a sobrar infra-
estruturas de que ninguém pode usufruir.  

É este mesmo Estado que fez aprovar e bem, quanto a mim, reforços 
orçamentais para o Pré-Escolar nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, quando 
sobram esses equipamentos em muitos Concelhos do interior. 

Isto não é uma atitude minimamente coerente com a nossa história recente, para 
não falar nos custos de urbanização dos Concelhos à volta das grandes cidades. Custos 
estes que, para além de financeiros, se traduzem ainda em voltar a dotar os Concelhos das 
grandes Áreas Metropolitanas das infra-estruturas já referidas; alguns desses Concelhos, 
com óptimas características agrícolas, são assaltados pela construção civil. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 9

Para além desses custos financeiros, há os custos ambientais que ainda 
recentemente ocorreram nas cheias de Lisboa. O custo ambiental que implica essa 
concentração de pessoas e estas reformas, como na Saúde e na Justiça, originou, segundo 
um estudo da ONU, que hoje em dia já vivem cinco milhões de pessoas á volta de Lisboa 
e do Porto. Prevê-se que em 2040, cinco milhões de pessoas vivam à volta de Lisboa. Por 
isso, esta é uma guerra que tem de ser travada.  

Note-se ainda que uma população desenraizada da sua área de residência só se 
integra, na sociedade na segunda ou na terceira geração. Destas políticas podemos 
concluir que os maiores provincianos são os que, hoje em dia, vivem no Terreiro do Paço. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Pedro Moreira. Tem agora a palavra o Senhor Membro 

da Assembleia Paulo Santos. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Não conhecia a moção que aqui foi apresentada pelo meu companheiro Rui 

Costa, mas, depois de ter ouvido o primeiro parágrafo, penso que é um plágio da moção 
que a Senhora Presidente da Câmara aprovou ou fez aprovar em reunião de Câmara. 
Pareceu-me exactamente o mesmo, palavra por palavra, vírgula por vírgula e ponto por 
ponto. Pegando nas palavras da Senhora Presidente e como a acta da reunião da Câmara 
refere, é uma moção que não afronta o Governo do Eng.º José Sócrates. É uma tentativa 
de curva e contracurva permanente sobre algo que é de tal forma importante e estrutural 
para a nossa terra e que eu, de forma alguma, posso subscrever, não deixando de fazer os 
meus reparos e as minhas contribuições. 

Reparo desde logo, e faço-o de forma frontal, que o documento que me foi 
entregue pelos serviços de apoio à Assembleia, (esta moção) diz que foi aprovada em 
reunião ordinária de 12 de Fevereiro contra novo Mapa Judiciário.  

No original da acta da reunião de Câmara de 12 de Fevereiro não consta “contra 
o novo mapa judiciário”, pelo menos do original que tenho da acta que está lavrada da 
reunião de Câmara. Acho abusivo, de alguma forma, e agradecia que fosse retirada e não 
considerada, porque a conclusão que é a retirada é que a cada cidadão ou a cada Membro 
desta Assembleia deve ter opinião própria. 

De qualquer maneira não é isso que está em causa esta noite. Na discussão desta 
moção, que foi apresentada pelo Senhor Rui Costa, que é exactamente a mesma que a 
Senhora Presidente da Câmara apresentou em reunião de Câmara e que foi votada por 
unanimidade pelos vereadores que marcaram presença, com a falta do Senhor Vereador 
Borges da Silva, como está assinalado na acta.  

Tudo para precisar os termos, o modo e o tempo em que as coisas foram feitas. 
Estamos a tratar de assuntos muito sérios e importantes para a nossa Terra, como tal tenho 
uma moção para apresentar à Assembleia Municipal, subscrita por mais dois 
companheiros desta Assembleia. É nossa obrigação, de forma clara, cristalina e 
transparente, vincar uma posição que são as convicções, pelo menos das minhas e dos 
meus companheiros, quando temos que nos debruçar sobre algo de muita importância 
estrutural para a vida das nossas populações e da nossa terra. Demos conta o quanto é 
fracturante porque, só hoje, saíram dois comunicados, um do Senhor Vereador Borges da 
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Silva e outro da Câmara Municipal, ou seja, não podemos empurrar para debaixo do 
tapete situações que se vivem na nossa vida política do dia de hoje. 

É uma matéria que deve ter o contributo de todos porque só com o contributo de 
todos chegaremos a melhores conclusões. Querer agradar a gregos e a troianos, em temas 
tão fracturantes como estes e quando está em causa a nossa terra, não é possível porque a 
política comporta riscos, já Sá Carneiro o dizia. 

A leitura que se faz da moção que foi apresentada pelo Senhor Membro Rui 
Costa, cópia daquilo que a Senhora Presidente da Câmara apresentou em reunião, é um 
exercício de apoio claro ao Governo e à sua política de reestruturação do Mapa Judiciário 
e das políticas que tem desenvolvido na reorganização dos Tribunais Judiciais. Se não 
vejamos - recentemente e em matéria de Justiça, esta Câmara revelou sérias dúvidas 
quanto às vantagens na instalação de um Julgado de Paz no nosso Concelho, votando 
contra, de forma clara e concisa dizendo que não queremos o Julgado de Paz. À excepção 
do Senhor Vereador Manuel Marques, todo o Executivo disse que não queria o Julgado de 
Paz e porquê? Porque o Julgado de Paz punha em causa a nossa Comarca. Isto foi claro 
como a água e vim dar o louvor à Senhora Presidente da Câmara e ao Executivo; está 
lavrado em acta, porque fomos claros, dissemos que não concordávamos, pois não 
queríamos um presente envenenado.  

Respeitámos e ouvimos a posição da Delegação da Comarca de Nelas da Ordem 
dos Advogados que foi também clara. No seu ponto número um, diz-se que a criação de 
um Julgado de Paz no Concelho de Nelas não se justifica de forma alguma, sendo antes 
uma forma encontrada pelo Governo para tentar encontrar motivos que levem ao 
encerramento, a curto ou a médio prazo, do Tribunal Judicial de Nelas. Esta frase diz tudo 
do texto e escuso-vos de ler o resto. 

A Ordem dos Advogados de Nelas foi clara. Dessa vez ouvimos os Senhores 
Advogados sobre os Julgados de Paz e a Câmara andou bem nessa altura e foi elogiada 
por isso. 

Mas a moção da Câmara foi mais longe, quando diz que continuamos com 
dúvidas. Porém, apesar de ter muitas dúvidas, o Executivo e a Senhora Presidente da 
Câmara reconhecem a necessidade e aceitam por base o critério de organização judiciária 
e da divisão territorial. O que se está a reconhecer é o Mapa Judiciário apresentado na 
proposta do Governo, isto é, aceita-se aquilo que é proposto, passando a existir 5 distritos 
judiciais e 35 comarcas. 

Neste sentido concordamos genericamente com a proposta para a criação de 
mecanismos de gestão dos Tribunais. Quando li esta moção, interroguei-me porque é que 
a Câmara Municipal não foi obrigada a pronunciar-se sobre isto. Nessa altura, se forem 
chamados formalmente à Câmara e à Assembleia, é claro que a Câmara tem legitimidade 
para se pronunciar sobre o que entender e as pessoas percebem o que quero dizer. 

Quando se deu a emancipação a Nelas através da sua Comarca, Nelas era muito 
mais pequena e foi o sonho e a vontade de muitos autarcas e de muitos cidadãos desta 
terra que fez com que a Comarca de Nelas fosse criada. Foram passados vinte anos e hoje 
somos o terceiro Concelho do distrito. Vamos entregar a Comarca de mão beijada, sem 
que ninguém nos pergunte sequer se é preciso pronunciarmo-nos sobre isto? Temos que 
ser claros e é por isso que tenho uma moção para apresentar em oposição à moção que o 
meu colega Rui Costa aqui apresentou. Não tenho medo de afrontar o Eng.º José Sócrates; 
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fui eleito para a Assembleia Municipal de Nelas para defender o Concelho de Nelas e é 
isso que tenho que fazer.  

Julgo que era importante que o Senhor Presidente e a Senhora Presidente do 
Executivo, se assim o entendessem, nos esclarecessem a todos qual o seu entendimento 
sobre esta matéria tão importante. Acho que era importante que fosse permitido ao Dr. 
Borges da Silva que, além de ser um Advogado da praça, é, também, Vereador, expor a 
sua opinião porque é do contraditório e da discussão que pode nascer algo que um 
documento, digno possa defender, da melhor forma, os interesses do nosso Concelho. É 
isso que me move e é isso que me faz estar aqui a apresentar a seguinte moção, que passo 
a ler:  

MOÇÃO 
Considerando: 
1) A criação da Comarca de Nelas em 1987, concretização do sonho de gerações 

sucessivas e coroar do esforço de múltiplos autarcas e cidadãos do nosso concelho. 
2) Que a Comarca contribuiu de forma decisiva para a emancipação do 

Concelho de Nelas no contexto regional em que se insere, e tem sido o motor do nosso 
desenvolvimento económico e social. 

3) Que a proposta governativa da Lei de Organização e Funcionamento dos 
Tribunais Judiciais, apresentado o novo Mapa Judiciário acaba com a Comarca de Nelas; 

4) Que tal proposta tem merecido a oposição generalizada, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, Associações de Juízes, Partidos Políticos, 
Autarquias e outras entidades; 

5) Que o novo Mapa Judiciário acabaria com uma instituição que constitui a 
última manifestação da soberania no interior de Portugal em particular; 

6) Que a proposta criando uma super comarca em Viseu, e todos os seus juízos 
especializados é susceptível de esvaziar por completo o Tribunal Judicial de Nelas com o 
seu consequente encerramento. 

A Assembleia Municipal de Nelas reunida em sessão ordinária em 29 de 
Fevereiro de 2008 deliberou: 

 - Repudiar de forma inequívoca a Proposta de Lei da Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais e o seu novo Mapa Judiciário na medida em cuja 
aprovação implicaria a imediata extinção da Comarca de Nelas, pugnando pela defesa 
inquestionável da existência para sempre do Tribunal em Nelas. 

 - Que do conteúdo desta Moção, seja dado conhecimento às seguintes 
entidades, escuso-me a ler porque vai desde a Câmara Municipal de Nelas ao Senhor 
Ministro da Justiça, passando pelo Senhor Presidente da República. 

Os subscritores: eu mesmo, o José Fernando Teixeira Sampaio e Maria 
Filomena Sampaio Costa Guimarães. 

Muito obrigado Senhor Presidente pelo tempo que me dispensou. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos. Sobre este 

ponto, gostaria de perguntar se mais alguém deseja usar da palavra. Senhor Membro 
Francisco Cardoso, faça o favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
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Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Carlos Colegas, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Estão duas moções na Mesa, uma do Senhor Membro da Assembleia Paulo 

Santos e outra da Câmara Municipal. Penso que as moções que se apresentam nesta 
Assembleia Municipal devem ser moções da Assembleia Municipal e não devem ser 
cópias integrais das moções que são aprovadas na Câmara. 

Por isso, e como o Senhor Membro Paulo Santos diz e tem razão, nós fomos 
eleitos pelo povo e não temos, em algumas situações, que ser partidários. Vou votar 
favoravelmente a moção do Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos e vou votar 
contra a outra moção apresentada. 
  

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso. Gostava 

de salientar que esta moção é apresentada não pela Câmara, mas pelo Grupo Parlamentar 
do PPD-PSD/CDS-PP. Na realidade, se o trabalho que é feito pelo Executivo tem valor, 
deve ser reconhecido também pelos elementos e reforçado pela Assembleia Municipal. 
Foi nesse sentido que ela foi apresentada.  

Passo agora a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, 
faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Em relação a esta proposta do Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos, 

acho que, em termos concretos, está feito um bom trabalho. Penso que haverá uma 
contradição; pedia a sua ajuda no sentido de melhor contextualizar o que está escrito. No 
ponto três, afirma-se, de forma inequívoca, que o novo Mapa Judiciário acaba com a 
Comarca de Nelas. Depois, no ponto seis, diz que é susceptível de acabar; na conclusão, 
volta à forma original, isto é, implicaria a imediata extinção da Comarca de Nelas. 

Penso que poderá ter de ser feita alguma melhoria de texto, para que este 
documento seja íntegro do princípio até ao fim e retire, do meu ponto de vista, esta 
pequena contradição. Proponho-me, desde já, se for necessário, contribuir também para o 
melhorar. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Drº Armando Carvalho. Senhor Membro da 

Assembleia Rui Costa, faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Quanto aos oradores que me antecederam, teria que fazer dois reparos, 

especialmente ao meu colega de bancada Paulo Santos, porque não esteve atento ao 
conteúdo da moção da qual tinha uma cópia. Não é plágio nenhum e passo só a ler esta 
pequena parte: “que vem, deste modo, alertar para o que nos parece mais uma medida 
impensada e com repercussões futuras para Portugal e mais concretamente para o 
Concelho de Nelas”. 

A Bancada do Grupo Parlamentar PPD-PSD/CDS-PP está aqui com ideias 
próprias, como é óbvio, mas está, também, em reforço e apoio à Câmara Municipal, 
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principalmente quando as coisas estão bem. Na política sabemos que é assim, como deste 
lado, na Bancada do Partido Socialista, as pessoas sabem que está a oposição.  

A moção da Câmara Municipal merece a concordância dos Membros da 
Assembleia. É isto que aqui está espelhado. 

Comecei por dizer que a reforma Judicial é necessária para Portugal. Todos 
sabemos que os Tribunais estão um caos. Não podemos é ser do contra porque somos da 
Bancada do PPD-PSD e assumimos uma oposição ao Governo. O que nos afecta está aqui 
dito. Somos contra o encerramento do Tribunal da Comarca de Nelas e é isto que está  em 
causa. 

Meus senhores, se quiserem proponho cinco minutos de intervalo para nos 
reunirmos e conjugarmos as moções. Não faz sentido é virmos para aqui com guerras para 
um lado e para o outro porque a moção é o que disse a Câmara Municipal. É um reforço 
para dizer que a Câmara está contra, claramente, o encerramento do Tribunal. Peço cinco 
minutos, faz favor. 

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

palavra ao Senhor Vereador Manuel Marques que irá pronunciar-se sobre a moção. 
Posteriormente à sua intervenção, dou cinco minutos de intervalo. 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público. 
Só mentes odiosas e vingativas é que podem extrair da moção apresentada para 

aprovação na reunião de Câmara que a Senhora Presidente da Câmara e os Senhores 
Vereadores são omissos quanto à manutenção de uma instituição tão importante para as 
suas populações.  

Este Executivo, nomeadamente a Senhora Presidente da Câmara, faz e fará tudo 
para defender os interesses das populações. Fez tudo para defender o Centro de Saúde, fez 
tudo sem perseguir industriais, criou mais postos de trabalho, criou mais riqueza, não 
disse que os industriais são corruptos, ou que andam para aí a fazer vigarices. 

A Senhora Presidente da Câmara respeita as instituições. A Senhora Presidente 
da Câmara fará tudo para que o Tribunal de Nelas não saia de Nelas.  

Mas vamos à moção. Em que é que a moção que a Senhora Presidente da 
Câmara apresentou e fez aprovar, revela, querer encerrar o Tribunal? Onde é que está 
escrito? Para quem sabe um pouco de Direito (e felizmente, hoje sou um jovem 
Advogado), o que se quer dizer quando se pede, em vez de se ter um Tribunal de 
ingresso, se passe a ter um Tribunal de acesso? Quer dizer que os juízes não andam a 
saltar e funciona o princípio da mediação; o Juiz conhece o processo, instrui-o e julga-o. 
O que não tem acontecido na nossa Comarca, pois é um Juiz que vê o processo e outro 
vem julgá-lo sem conhecer o passado do processo. Então é com isto que a Senhora 
Presidente da Câmara quer encerrar o Tribunal da Comarca de Nelas? Quando pede para 
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ele passar a uma plataforma superior na hierarquia dos tribunais? Só gente com mentes 
vingativas é que pode tirar esta conclusão.  

Dizem, depois, que no texto da moção apresentada sobre o novo Mapa 
Judiciário, falsificaram a acta da Câmara. A Senhora Presidente da Câmara e os Senhores 
Vereadores não falsificam actas; nunca responderam em Tribunal por falsificação de 
actas. Somos claros e inequívocos e para isso basta mostrar-vos alguns jornais. O Diário 
Regional de Viseu, que diz que a Câmara aprovou moção contra o Mapa Judiciário; a 
Folha do Centro diz que foi aprovada, por unanimidade, uma moção contra o Mapa 
Judiciário. Só gente de muita má fé é que pode dizer que a Senhora Presidente da Câmara 
foi omissa, ou que quer encerrar o Tribunal da Comarca de Nelas. A Senhora Presidente e 
os Vereadores a tempo inteiro são os primeiros a saltar para a praça pública para 
defenderem os interesses do Concelho. 

Não nos escondemos atrás de jornais a insultar quem quer que seja, não nos 
escondemos atrás de jornais a insultar industriais. Estamos cá para defender os interesses 
deste Concelho e, por isso, a Câmara Municipal de Nelas aprovou, por unanimidade, uma 
moção contra o Mapa Judiciário, porque a organização administrativa dos tribunais não 
está bem e nós entendemos que o Governo, com esta proposta de lei, efectivamente, 
queria que isto mudasse; nós também queremos.  

Somos contra o seu encerramento. Por isso é que o Partido Socialista e os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista, há que reconhecer esse mérito, tiveram a 
coragem de aprovar uma moção apresentada pela Senhora Presidente da Câmara. Os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista tiveram a responsabilidade de querer mais e 
melhor nesta área para o nosso Concelho, por isso se juntaram à proposta da Senhora 
Presidente da Câmara para a fazer aprovar por unanimidade.  

É sinal que a moção tinha dignidade e defendia os interesses do Concelho de 
Nelas e das suas populações. Ou será que estamos todos doidos para fazer aprovar uma 
moção nesse sentido? 

Não há, aqui, mentes luminosas, nem brilhantes e que vêm a correr a dizer que é 
uma desgraça e um descalabro, porque vai fechar o Tribunal de Nelas. 

Em nome dos Vereadores da Coligação e em nome da Senhora Presidente da 
Câmara, posso aqui afirmar que, no dia em que alguém pensar fechar uma instituição no 
nosso Concelho, ou a perseguir, por exemplo, um industrial, cá estarei a defendê-la. Sou 
arguido num processo por ter chamado um Senhor terrorista político, quando defendi 
aqueles que criam postos de trabalho para o meu Concelho e são esses industriais que são 
a mola real do desenvolvimento de uma terra. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Senhor Membro da Assembleia Paulo 

Santos, faz favor.   
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Em resposta ao Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, julgo que 

todas as achegas que pretendam enriquecer a moção serão bem-vindas. Estarei aberto 
desde que, de forma clara e inequívoca, fique uma posição firme e vincada da defesa 
intransigente dos nossos interesses. Em Nelas há pessoas que sabem o que querem para a 
nossa terra. Quanto ao ponto seis, o Senhor Membro da Assembleia chama à atenção para 
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o susceptível esvaziamento do Tribunal Judicial. Não há contradição com o ponto que o 
Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho chamou à atenção, na minha opinião. 

Em relação à moção, quero dizer ao meu companheiro Rui Costa, que me 
conhece e com quem travei muitas lutas desde muito cedo, que admiro, como jovem 
trabalhador, pai de família, alguém que dignifica a nossa comunidade e que fez trabalho 
politico desde muito cedo; uma pessoa interessada, empenhada na causa pública. 

Mas neste combate, Rui Costa, não podemos estar juntos; Não confunda os 
interesses do Concelho de Nelas com os interesses do nosso Partido. 

A reunião preparatória da Assembleia Municipal nunca será a Assembleia 
Municipal, que é o órgão para onde eu fui eleito. Não fui eleito para uma reunião 
preparatória de Assembleias; fui eleito pelos munícipes de Nelas para a sua Assembleia 
Municipal. 

Por muita solidariedade que deva ao Executivo que apoiei, por quem lutei, não 
posso pôr em causa os interesses dos munícipes do Concelho de Nelas. Os interesses 
partidários só vêm depois. 

Mais uma vez se regista, após dois anos e meio, que a Senhora Presidente da 
Câmara, ou porque não tem ideia, ou porque não respeita, pura e simplesmente, os 
Membros da Assembleia, não veio aqui transmitir a sua posição de líder deste Executivo. 
Delega num Vereador, a quem aproveito para dar os meus parabéns por ser já advogado, a 
quem desejo os maiores auspícios e felicidades na sua carreira, mas tenho que lhe dizer o 
seguinte: o Senhor era a favor da extinção da Comarca, desde Setembro, quando votou na 
reunião de Câmara a favor do Julgado de Paz, o que implicaria a extinção da Comarca. 

Aqui não há mentes vingativas; são, apenas, mentes que tentam, de forma clara e 
transparente, explicar às pessoas o que está em causa e em cima da Mesa. 

Houve uma mudança de posição do Executivo, que tão claramente disse que não 
queria o Julgado de Paz, para, depois, apresentar esta moção. Com moções equívocas não 
pactuo. Além de mais, há um aspecto curioso que é a posição da Câmara, logo no dia 
seguinte em que a Associação Nacional de Municípios vem condenar o Mapa Judiciário. 
Acho que a Câmara não teve habilidade, este é que é o termo, para gerir um dossier destes 
porque quis agradar ao Governo. Mas agradar ao Eng.º Sócrates, porquê? Porque é que 
temos medo de afrontar o Governo naquilo que nos toca mais profundamente? Os 
Senhores sabem o que é que diz a Associação Nacional de Juízes? Li hoje no Jornal de 
Notícias que a Associação dos Juízes pela Cidadania diz “somos adeptos da manutenção 
do modelo Comarca”. Eles acham que não pode ser corrompido o entendimento 
constitucional da figura da Comarca porque Senhor Presidente, apesar do Senhor querer 
fechar a discussão e passar à votação, a grande diferença de ponto de vista que está em 
causa é este; nós temos que defender a questão da constitucionalidade da Comarca. A 
Comarca é a matriz da nossa terra, a Comarca é a garantia do Tribunal, só a Comarca nos 
garante o Tribunal. O Tribunal sem a Comarca fica a prazo; amanhã, depois de amanhã, 
pode ser retirado, a Comarca é a única garantia, meus senhores, não podemos alienar um 
modelo, a Comarca tem que ser defendida. Este Mapa Judiciário, esta lei prevê a imediata 
extinção de todas as Comarcas do país e a criação, apenas, de 35 super comarcas; logo ao 
perdermos a comarca, meus caros amigos, ainda que tenhamos o tribunal, nada nos é 
garantido. A Comarca é uma garantia constitucional. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
Senhor Paulo Santos ou o Senhor finaliza a sua intervenção ou sou obrigado a 

cortar-lhe a palavra; o Senhor está-se a repetir. Já repetiu esse discurso na primeira 
intervenção e está a voltar a usar o mesmo discurso. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- O Senhor está a querer fechar este discurso 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Não estou, não ponha palavras na minha boca. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Está, Senhor Presidente. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Faz favor, agradeço que tenha respeito por esta instituição. Vai usar da palavra 

o Senhor Membro da Assembleia Marcelino Paiva. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Professor Marcelino Paiva: 
- Apesar de não ser natural desta Comarca, nem por isso tenho o mínimo 

complexo de defender aquilo que o meu companheiro de bancada Rui Costa aqui veio 
defender. Portugal é um país tão pequenino que, ser de Nelas ou ser de Cambondo, onde 
nasci, a milhares e milhares de quilómetros, é a mesma coisa. 

Estou tão empenhado como qualquer de vocês contra a desertificação. É claro, 
para mim, que todos temos que nos empenhar, como provámos aqui, em evitar que a 
nossa Comarca vá ao ar, desculpem a rima ocasional.  

Queria dizer que estou satisfeito por verificar que não só a minha bancada se 
preparou para vir aqui defender a existência da Comarca de Nelas, como na outra bancada 
isso também deve ter ocorrido; louvo as pessoas que se empenharam em redigir também 
uma moção. Como Professor, naturalmente, sou contra qualquer copianço, mas não tenho 
qualquer complexo em apoiar um texto que foi redigido por pessoas com quem faço 
política. 

Aproveito este pequeno ensejo para que a ideia do meu companheiro de bancada 
Rui Costa seja posta em prática. As pessoas vão usufruir de um período de discussão e de 
acerto. Se for possível, passaremos à votação desta moção porque, não nos enganemos, 
estamos numa democracia representativa. Esta Assembleia Municipal representa todos os 
eleitores e não precisamos que estejam aqui todos os eleitores. 

Nós estamos numa democracia representativa, não nos esqueçamos disto e, neste 
aspecto, tenho tanta confiança na bancada do Partido Socialista como na minha própria 
bancada. 

Vamo-nos encontrar, estamos próximos e vamos sair desta discussão com 
dignidade. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Senhor Membro da 

Assembleia Borges dos Santos, faz favor. Agradecia que fosse breve porque estamos a 
esgotar o tempo. 
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O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Depois desta intervenção final do Senhor Marcelino Paiva, a minha 

intervenção ficou esvaziada. Também acho que ele tem toda a razão. Nós já estamos a 
discutir muitos outros assuntos, menos o Mapa Judiciário. 

Acho que há uma fartura de moções. Na outra sessão, tivemos que arranjar uma 
moção porque não havia nenhuma e, neste momento, há duas. Uma delas já foi aprovada 
na Câmara e não sei se tem interesse ser aprovada na Assembleia. Reunimos cinco 
minutos e decidiremos se entram as duas, se não entra nenhuma ou se entra uma. 
Devemos acabar com esta discussão porque já fomos muito para além do que era 
necessário e exigível para discutir este assunto. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Professor Borges. Senhor Vereador Manuel Marques 

tem agora um minuto para o uso da palavra e a seguir vamos para um intervalo de cinco 
minutos. 

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Senhor Presidente, vou responder ao Senhor Membro da Assembleia Paulo 

Santos. A Senhora Presidente da Câmara não precisa de Advogados de defesa; a Senhora 
Presidente da Câmara tem formação política e social para defender as grandes questões. 

Fico surpreendido porque é que o Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos 
não teve a mesma postura quando alguém, aqui, nesta bancada também veio fazer 
intervenções que eram da competência da Senhora Presidente da Câmara. Mas há pessoas 
que têm uma memória extremamente curta. 

O Senhor acusou-me dizendo que sou a favor da extinção da Comarca de Nelas. 
Está redondamente enganado. O Senhor sabe porque é que nos incompatibilizamos na 
política? Porque o Senhor tentou ajudar, ou quis ajudar, a encerrar empresas e eu nunca 
fiz isso; não afino por esse diapasão, pois sou defensor dos interesses dos investidores e 
dos industriais. O Senhor exibiu um texto da Associação Nacional de Juízes e posso-lhe 
dizer que foi através dessa mesma Associação que o Senhor Presidente da Assembleia 
Geral, nomeadamente, do Senhor Secretário da Assembleia Geral, que foram Juízes nesta 
Comarca, pela qual têm muito carinho, que me aconselharam a votar favoravelmente os 
Julgados de Paz.  

Alguém proíbe o governo de criar um Tribunal de competência especializada em 
Viseu? Já criou o Tribunal Administrativo, Senhor Membro da Assembleia. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Temos cinco minutos de intervalo para 

análise das moções aqui apresentadas. O tempo do Período de Antes da Ordem do Dia 
está esgotado; dispomos de cinco minutos e não mais. 

Agradecia que todos retomassem os seus lugares para reiniciarmos a sessão, 
uma vez que já estamos muito avançados na hora. Já passam vinte minutos da hora 
prevista para o Período de Antes da Ordem do Dia.  

Após diálogo entre os Senhores Membros da Assembleia chegou-se a um 
consenso. Vamos apresentar uma moção única que, posteriormente, à minha leitura irá ser 
votada de acordo com o vosso parecer. 

Passo a ler a moção:  



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 18

MOÇÃO 
PROPOSTA DE LEI 

DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS JUDICIAIS 
A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 29 de Fevereiro de 2008, após ter 

conhecimento da Proposta de Lei que o Governo pretende apresentar na Assembleia da 
República sobre a nova “Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais”, vem 
deste modo alertar para o que nos parece mais uma medida impensada e com 
repercussões futuras para Portugal e mais concretamente para o Concelho de Nelas. 

A reforma da Justiça que há muito se anuncia em Portugal e que foi objecto de 
um pacto entre os partidos com maior representação na Assembleia da República, tem 
agora uma face visível sob proposta do Governo para a Revisão do Mapa Judiciário. 

A justiça tal como a saúde e a educação são direitos constitucionalmente 
garantidos pelo que se devem criar condições e mecanismos que possibilitem a todos, sem 
excepção, e em condições de igualdade, um acesso directo e equitativo, devendo estas 
premissas estar ao alcance das gentes de Nelas.  

Considerando: 
1) A criação da Comarca de Nelas em 1987, concretização do sonho de gerações 

sucessivas e coroar do esforço de múltiplos autarcas e cidadãos do nosso concelho. 
2) Que a Comarca contribuiu de forma decisiva para a emancipação do 

Concelho de Nelas no contexto regional em que se insere, e tem sido o motor do nosso 
desenvolvimento económico e social. 

3) Que a proposta governativa da Lei de Organização e Funcionamento dos 
Tribunais Judiciais, apresentado o novo Mapa Judiciário, prevê acabar com a Comarca de 
Nelas; 

4) Que tal proposta tem merecido a oposição generalizada da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, da Associações de Juízes, dos Partidos Políticos, 
das Autarquias e de outras entidades; 

5) Que o novo Mapa Judiciário acabaria com uma instituição que constitui a 
última manifestação da soberania do Estado no interior de Portugal em particular; 

6) Que a proposta, criando uma super comarca em Viseu, e todos os seus juízos 
especializados, é susceptível de esvaziar por completo o Tribunal Judicial de Nelas com o 
seu consequente encerramento. 

A Assembleia Municipal de Nelas reunida em sessão ordinária, em 29 de 
Fevereiro de 2008, deliberou: 

 - Repudiar de forma inequívoca a Proposta de Lei da Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais e, o seu novo Mapa Judiciário na medida em que 
cuja aprovação implicaria a imediata extinção da Comarca de Nelas, pugnando pela 
defesa inquestionável da existência para sempre do Tribunal em Nelas. 

 - Que do conteúdo desta Moção seja dado conhecimento às seguintes entidades: 
    - Câmara Municipal de Nelas, Governador Civil do Distrito de Viseu, 

Deputados Eleitos pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Viseu à Assembleia da República, 
Presidente da República, Presidente da República, Presidente da Assembleia da 
República, Grupos Parlamentares com assento na A.R., Primeiro-ministro e Ministro da 
Justiça. 

Assembleia Municipal de Nelas, 29 de Fevereiro de 2008. 
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Esta é a moção desta Assembleia que, de seguida, vou pôr à votação.  
Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho; 

agradecia que fosse muito breve. Faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho:  
- Apenas para referir que a expressão, “na medida em que cuja aprovação” não 

está bem; deve ler-se “na medida em que a sua aprovação”. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Então, passará a ler-se: “Na medida em que a sua aprovação implicaria a 

imediata extinção da Comarca de Nelas pugnando pela defesa inquestionável da 
existência para sempre do Tribunal em Nelas”.   

Posto isto, vou, pôr à votação a moção. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Foi aprovada por unanimidade. 

Atendendo a que já passam vinte e cinco minutos do tempo da Ordem de 
Trabalhos de Antes da Ordem do Dia, vamos passar para a Ordem do Dia. 

Havia Membros da Assembleia inscritos, mas, como devem compreender, já 
passam vinte e cinco minutos do tempo regulamentar para o Período de Antes da Ordem 
do Dia. 

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

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

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 28 de Dezembro último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Construção de Parque Infantil, em Vila Ruiva;  
- Construção de Parque Infantil na Igreja – Senhorim;  
- Beneficiação da Capela da Sr.ª do Viso, em Vila de Senhorim;  
- Construção de 2 paragens de autocarros, em Nelas;  
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de Instalações Sanitárias no Parque Infantil do Areal, em Nelas; 
- Construção de Instalações Sanitárias no Parque de São Miguel, em Nelas; 
- Construção de acesso a pessoas de mobilidade condicionada nos Paços do 

Concelho; - Construção de estacionamento para pessoas de mobilidade condicionada nos 
Paços do Concelho; 

- Construção de rede de esgotos no Folhadal;  
- Construção de redes de águas e esgotos em Casal Sancho;  
- Construção da rede de águas pluviais no tardoz do cemitério de Carvalhal 

Redondo, em colaboração com a Junta de Freguesia; 
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- Terraplanagem de largo na Póvoa de Luzianes;  
- Colaboração na beneficiação da cozinha da Associação Recreativa e Cultural 

do Cimo do Povo, em Nelas; 
- Construção de passeios na envolvente da sede da Banda de Vilar Seco;  
- Colaboração com a Junta de Freguesia de Nelas no alargamento da Rua da 

Circunvalação, no Folhadal;  
- Pavimentação do Largo da Capela Mortuária de Moreira, em colaboração com 

a Junta de Freguesia;  
- Beneficiação de Largo em Moreira; 
- Arranjo urbanístico nas Carvalhas, em colaboração com a Junta de Freguesia; 
- Negociações para a aquisição de terreno nos Moinhos para requalificação do 

tratamento de esgotos; 
- Construção de rede eléctrica e rede PT na Zona Industrial de Nelas (lado da 

Topack); 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (lado da Lusofinsa);  
- Rotunda de Casal Sancho – Muro da Capela de Santa Luzia – Arranjos 

urbanísticos;  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Recuperação da Casa dos Senas, em Senhorim;  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Alargamento de caminho em Algerás; 
- Pavimentação de passeios na Rua Marques Pinto, em Nelas; 
- Rua do Futuro, em Carvalhal Redondo – Rede de esgotos domésticos e rede 

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

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

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

Junta de Freguesia;  
- Construção de novos acessos na Zona industrial 1, de Nelas (lado da Topack);  
- Início da construção do acesso ao Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Nelas e limpeza de terreno;  
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Negociação das expropriações para a construção da Variante da Aguieira; 
- Reparação de pavimentos nas freguesias;  
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
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- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias de Canas de Senhorim, 
Santar e Senhorim;  

- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Muro de suporte na Vendap, em Nelas;  
- Casa do gás no Jardim Infantil de Santar;  
- Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo de Lapa do Lobo; 
- Beneficiação, limpeza e pavimento nas instalações da Santa Casa da 

Misericórdia de Santar;  
- Construção de passeio na Rua do Pombal, em Nelas; 
- Pavimentação de caminho no Pisão;  
- Pavimentação de largo no Pisão; 
- Alargamento do Caminho do Calcadouro, em Vilar Seco;  
- Pavimentação de passeios na Rua Marques Pinto, em Nelas; 
- Preparação do pavimento e rede pluvial da Rua do Farnês, em Nelas; 
- Pavimentação e colector pluvial no Castanhal, em Vilar Seco; 
- Construção de muro na Av.ª de Ligação da ex. E. N. 234 à Quinta da Cale, em 

Nelas; 
- Construção de colector de esgoto e poços absorventes, em Canas de Senhorim;  
- Requalificação de Becos, em Canas de Senhorim; 
- Beneficiação do Rossio Velho, em Canas de Senhorim;  
- Beneficiação do Mercado de Canas de Senhorim.  
 - Rua da Linha, em Canas de Senhorim – Vedação da linha de caminho de 

ferro; 
- Rua da Igreja em Canas de Senhorim - Pavimentação de passeios;  
- Terraplanagem e limpeza de terrenos na Zona Industrial 1, em Nelas; 
- Abertura de caminhos florestais no Folhadal;  
- Limpeza dos acessos na Zona Industrial de Nelas;  
- Requalificação do Largo Loureiro Assunção, em Vilar Seco; 
- Construção da Capela Mortuária de Moreira; 
- Calcetamento da Rua António Joaquim Henriques, em Nelas; 
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Janeiro de 2008: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

526.501,74 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 624.357,23 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Setembro de 2007; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 183.848,69 euros.  
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, pergunto se alguém quer usar da palavra.  
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos vai usar da palavra. Faz favor. 
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O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Senhor Presidente, vou tentar ser breve.  
Uma vez que passámos já para o Período da Ordem do Dia e da informação da 

Senhora Presidente da Câmara, que temos por escrito, estamos no ponto da actividade 
municipal, penso que é isso, é isso Senhor Presidente?  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sim, estamos no Ponto 2.1. – Informação da Senhora Presidente da Câmara 

sobre a actividade municipal que foi distribuído a todos os Senhores Membros da 
Assembleia em formato papel. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Como de actividade municipal se trata, trago aqui dois assuntos para 

questionar a Senhora Presidente da Câmara. 
O primeiro assunto tem a ver com a actividade da Câmara e com os seus 

funcionários. Naturalmente, como Membro desta Assembleia, é natural ter bastantes 
amizades com algumas pessoas. Um funcionário da Câmara Municipal de Nelas, o 
Senhor Abel, de Vila Ruiva, que é condutor nesta Câmara na qual trabalha há cerca de 
dezasseis anos, manifestou-me através de algumas conversas que mantive com ele, 
algumas preocupações. Penso que estará em litígio com a Câmara Municipal, com a sua 
entidade empregadora, quanto à sua relação laboral. 

Obviamente que não me compete a mim meter-me nesse assunto. É um assunto 
que diz respeito à Senhora Presidente da Câmara e à sua gestão. Os motivos que estão na 
base do litígio dirão respeito à Câmara, enquanto entidade patronal, e ao Senhor Abel, 
enquanto funcionário da Câmara Municipal. 

Os motivos que ele invoca prendem-se com a sua saúde. Segundo me explicou, 
são motivos que derivam de problemas de saúde e que daí o litígio esteja em discussão.  

Há pouco tempo, disse-me que ia a uma Junta Médica para ser avaliado da sua 
capacidade física e de saúde para o exercício da sua função como trabalhador desta casa. 
Manifestou-me o seu desagrado ao comunicar-me que foi confrontado com uma situação, 
no mínimo insólita. Vou dirigir concretamente à Senhora Presidente da Câmara uma 
pergunta. 

Este trabalhador foi chamado a uma Junta Médica para ser avaliado e encontrou 
a presidir essa Junta Médica o Exmo. marido da Senhora Presidente da Câmara, o Dr. 
Benjamim Pedro, como médico. 

Obviamente que não está aqui em causa a qualidade e a competência do Dr. 
Benjamim Pedro, pessoa por quem tenho estima, como é evidente. Está acima de 
qualquer suspeita a sua idoneidade e a sua capacidade profissional, nem aqui é chamado 
ao caso.  

Pergunto, concretamente, à Senhora Presidente da Câmara se sabe que o marido 
da Senhora preside a Juntas Médicas de funcionários da Câmara e se concorda ou não 
concorda e quais os motivos porque concorda ou discorda. 
  

O trabalhador sente-se intimidado e mostrou-me alguma preocupação. Não 
querendo fazer juízos de valor apressados, sem opinião avalizada, gostava de saber se a 
Senhora Presidente da Câmara conhece o processo e se sabia que era o seu marido a 
avaliar da capacidade técnica de um trabalhador da própria entidade empregadora. É esta 
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a preocupação que quero transmitir e gostava que a Senhora Presidente da Câmara me 
esclarecesse se é prática comum e se a Senhora concorda ou não. Este é um assunto. 

O segundo assunto prende-se com a actividade municipal. Em Setembro do ano 
passado o Senhor Presidente da Assembleia, por proposta do Executivo, trouxe aqui à 
discussão e aprovação o Regulamento da Quinta da Cerca.  

Na altura deu-se até o caricato em que a proposta do Executivo foi chumbada, 
por unanimidade, pelos motivos que a maior parte dos Senhores conhecem, ou seja, o 
próprio Executivo reconheceu, depois, que o Regulamento que foi apresentado era 
francamente mau.  

Estamos em final de Fevereiro; verificando que esta sessão da Assembleia, não 
tinha uma agenda muito extensa, vou referir-me à Quinta da Cerca. Procurei saber o 
porquê de não haver sequência desde a Assembleia de Setembro, em que chumbamos o 
regulamento apresentado; porque a Quinta da Cerca é um equipamento que tem um 
investimento de centenas de milhares de contos e continua fechado e sem utilidade 
pública.  

Era urgente e fundamental a aprovação do Regulamento da Quinta da Cerca. Na 
altura aquilo era mau mas era preciso arranjar outro e rapidamente para que passasse a 
funcionar. Empenhei-me em saber qual o ponto da situação deste processo e falei com o 
Professor Queirós que é o representante da Liga de Amigos de Conimbriga, responsável 
pela concessão da Quinta da Cerca protocolada com a Câmara. 

Quero dizer ao Senhor Presidente da Assembleia e à Senhora Presidente da 
Câmara que perante a informação que me foi enviada pelo Senhor Professor Queirós, este 
respondeu ao chumbo do regulamento em 2 de Novembro. O Senhor Professor Queirós 
enviou à Senhora Presidente da Câmara e ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
uma carta acompanhada de vários documentos em que diz o seguinte:  

“Agradeço o envio do ofício em epígrafe, é na qualidade de resposta formal,  
solicito a leitura na próxima reunião da Assembleia Municipal do conteúdo da carta 
dirigida ao Senhor Presidente, em anexo. 

O conteúdo desta carta inclui propostas de alteração ao Regulamento do Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca e a explicitação de algumas das suas regras, que agradeço 
sejam apreciadas de novo pelo Executivo Camarário e sujeitas a debate e aprovação pela 
referida Assembleia”. O Presidente, Professor António dos Santos Queirós. Esta carta 
data de dois de Novembro de dois mil e sete. 

Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal ele diz: 
“Agradeço o interesse demonstrado pela Assembleia Municipal e passamos, de 

imediato, ao esclarecimento e comentários das suas propostas que nos parecem 
pertinentes e importantes”.  

Pareceu-me até bastante simpático e aberto da parte do Senhor Professor 
Queirós e da Liga de Amigos de Conímbriga o interesse que demonstrou; passa a 
explicitar tudo aquilo que nós aqui manifestámos como preocupações, passa a dar 
sugestões e termina dizendo o seguinte: 

“Solicitamos a votação e aprovação do Regulamento do Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca para que não se crie um vazio deixando em aberto a possibilidade de, 
face à experiência adquirida, qualquer Membro desta Assembleia possa vir a propor 
alterações futuras que estaremos sempre disponíveis para acolher e analisar”.  
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Em forma de pergunta, questiona se seria ou não oportuna uma visita formal da 
Assembleia ao Parque. Sugere, ainda, por exemplo associado ao tradicional espírito de 
compreensão do Verão de São Martinho ou da Quadra Natalícia. Da nossa parte existe 
toda a disponibilidade para co-organizar. 

Isto foi em 2 de Novembro e já estamos em final de Fevereiro. Perguntava se o 
Senhor Presidente da Assembleia recebeu os documentos que não constam das 
comunicações que faz de correspondência recebida até à data e não deu conta a nós, 
Membros da Assembleia. Devemo-nos sentir responsáveis por termos chumbado um 
regulamento e não termos dado sequência e até podemos ficar nós a aquilatar do mau 
funcionamento do parceiro da Câmara quando, ao contrário, ele em 2 de Novembro 
preocupou-se e fez o trabalho de casa, o facto é que a quinta da cerca continua fechada. 

Está tudo mal esclarecido; é uma grande trapalhada. Pergunto, à Senhora 
Presidente, quando termina a construção da adutora e porque é que nós membros da 
Assembleia não tivemos conhecimento desse documento que lhes foi enviado?  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro Paulo Santos. Começo por esclarecer que no 

conteúdo do seu discurso abunda uma carrada de inverdades. Até à data, e digo aqui 
perante todos, o que reforçarei na próxima reunião ordinária desta Assembleia, não recebi 
absolutamente nada. 

A afirmação que o Senhor fez põe em causa o meu bom-nome e vou provar na 
próxima Assembleia Municipal ordinária a si e a todos os Senhores Membros da 
Assembleia o quanto responsável é este Presidente da Assembleia. 

É só o que tenho a dizer sobre aquilo que está a pôr em causa: a minha pessoa. 
Vou passar a palavra ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas que irá responder às questões 
por si levantadas. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite a todos. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos levantou três questões. Queria 

responder de forma muito sucinta. Quanto ao Senhor Abel Cabral Mendes, não tenho 
conhecimento que haja algum litígio entre ele e a Câmara Municipal enquanto entidade 
empregadora, nem nenhum processo em Tribunal. Ele alegou que tinha uns problemas de 
saúde e o procedimento correcto nestes casos é enviá-lo para uma Junta Médica. Esteve 
presente numa Junta Médica e veio o resultado, mas não vou ser eu a dar conhecimento 
do mesmo. É um dado que faz parte do processo do funcionário e já lhe foi transmitido. 
Ele tem conhecimento desse resultado e a Câmara Municipal não o deve tornar público.  

Quanto à questão de ser o marido da Senhora Presidente, Dr. Benjamim Pedro, 
elemento da Junta Médica, pessoa que estimo e pelo que ouvi também estimas e cuja 
competência está acima de qualquer suspeita, fará, por aquilo que sei, umas dezenas 
largas de Juntas Médicas. Não as vai escolher e que eu saiba; legalmente não há nenhuma 
incompatibilidade. Faz Juntas Médicas a funcionários da Caixa Geral de Aposentações e 
da ADSE.  

Quanto ao Regulamento da Quinta da Cerca a informação que tenho é idêntica à 
do Senhor Presidente da Assembleia. Não chegou nada à Câmara Municipal de Nelas no 
teor que foi indicado. Nós devolvemos o Regulamento para a entidade gestora, que é a 
Liga dos Amigos de Conímbriga e estamos a aguardar a devolução do mesmo, corrigido 
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com as indicações da Assembleia Municipal, para ser sujeito novamente à apreciação da 
Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, naturalmente. 

Quanto à questão da adutora da água potável para a Quinta da Cerca, foi 
adquirido terreno onde vão ser instalados os depósitos. Como sabes a água potável tem 
que ser tratada numa estação de tratamento, tem que ter depósitos. Está a decorrer, neste 
momento o concurso público para a aquisição dos depósitos, estando a obra em curso. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos para fazer a 

leitura da carta. Faça favor Senhor Paulo Santos; agradecia que fosse breve devido ao 
adiantado da hora. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Ó Senhor Presidente, como calcula, foi-me facultado um documento por uma 

pessoa que é só o responsável, o Presidente da Liga de Amigos de Conimbriga, que me 
escreve um e-mail, não é falso 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Como antes lhe disse, não me preocupa o documento; quero é que seja breve 

na sua intervenção, se faz favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Não aceito, tal como o Senhor não aceita, que se brinque com a sua honra e 

com a sua palavra; eu também não aceito que se ponha em causa, sequer, a veracidade de 
um documento que eu estou aqui a apresentar, que fique bem claro. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Pela última vez, seja breve e sucinto  
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Vou ser sucinto, Senhor Presidente. 
Assunto: Pedido de informações sobre o Regulamento do Parque Ecológico da 

Quinta da Cerca. 
Em relação ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar o seguinte, (esta é a 

folha de rosto que me é enviada pelo Senhor Professor Queirós). 
Enviamos, em anexo, cópia da carta dirigida à Assembleia Municipal, em 

resposta ao ofício da Senhora Presidente da Câmara, que nos informava da rejeição do 
Regulamento do PEQC. Está datada de 2 de Novembro de 2007 e contém uma resposta às 
questões levantadas pelos Senhores Membros da Assembleia e uma nova proposta de 
regulamento com algumas alterações destinada ao debate na reunião seguinte da referida 
Assembleia Municipal. 

Desconhecemos, até à data, qualquer informação sobre o andamento deste 
processo e consequentemente continua um vazio na aplicação da cláusula 27.ª do 
Protocolo a qual atribui à Assembleia Municipal o poder de aprovação das taxas de 
acesso ao PEQC. 

Este documento destinava-se, como é óbvio, ao conhecimento de todos os 
Membros da Assembleia e Membros do Executivo Municipal e nela se solicitava, 
expressamente, a sua apresentação na reunião imediata da Assembleia Municipal. 

Com os meus melhores cumprimentos. 
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O Presidente da Liga de Amigos de Conimbriga, Professor António dos Santos 
Queirós. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos, se me permite, também fui 

preciso, quando disse que não tinha recebido nada. Não tenho conhecimento e na próxima 
reunião ordinária, transcreverei isso. Agradecia que terminasse, faz favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Sobre o assunto do funcionário da Câmara, e por uma questão de sigilo e de 

respeito pela própria pessoa, nunca viria falar da doença que ele teve, ou do litígio porque 
não é isso que me trouxe cá. Aqui o problema é uma questão de ética e mais nada, nem 
está em causa a capacidade profissional do Senhor Dr. Benjamim Pedro, marido da 
Senhora Presidente da Câmara. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas, que é funcionário público, se tivesse uma 
zanga com o seu chefe, gostaria por uma questão de saúde, de ir a uma Junta Médica e 
encontrar a mulher do seu chefe, caso fosse Médica? Há aqui uma questão de protecção. 
Quando os juízes pertencem a um órgão de soberania estão regulamentados por situações 
destas. Recomendo vivamente que os trabalhadores da Câmara, como todos os 
trabalhadores, sejam livres e tratados de forma livre. As noites do medo são negras e 
terminaram em 1974. A forma de manipulação pelo medo das pessoas terminou, as 
práticas têm que ter ética Senhor Presidente.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado. Mais algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja 

usar da palavra?  
Uma vez que não passamos para o ponto seguinte, ponto 2.2 - Aprovar a 

alteração aos Estatutos da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, nos 
termos da alínea m), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que foi enviado a todos 
os Senhores Membros da Assembleia. 

Sobre este ponto pergunto, se alguém deseja usar da palavra. 
Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos, faz favor. Mais uma vez o 

informo que tem cinco minutos para usar da palavra. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Este assunto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão 

mereceria mais que cinco minutos, mas como não tenho mais, vou utilizar, apenas, um 
minuto.  

Estamos a tentar aprovar a alteração dos estatutos da Associação. Pergunto à 
Senhora Presidente da Câmara de forma sucinta: qual é, na sua perspectiva, o balanço que 
faz para o Concelho de Nelas por estarmos integrados nesta Associação?  

Quais os projectos que a Associação tem colocados ao QREN? Quais são os que 
foram aprovados? Quais são os que estão em curso? Quais são os que a Câmara de Nelas 
beneficia? 

Continuamos a aprovar alterações de estatutos às associações das quais 
desconhecemos a sua actividade, nem temos informação do que tem sido feito nos 
últimos tempos. 
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Claro que terei que dar o meu voto de confiança a uma Associação onde estão 
integrados os Municípios da nossa Região. No entanto, é uma oportunidade para 
ouvirmos a Senhora Presidente da Câmara falar sobre os projectos do QREN, quer os 
aprovados, quer os que estão em curso.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia. Vai responder o Senhor 

Vereador Osvaldo Seixas. Peço-lhe que seja sucinto, faz favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas:  
- Vou voltar a falar em nome da Câmara. O balanço que se faz, neste momento, 

é que não temos alternativa. Foi concessionada a recolha de lixos do Município de Nelas 
à Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão. Alguns reparos que têm 
existido, nomeadamente a nível da recolha selectiva de lixo, fazemo-los chegar, sempre, 
às reuniões da Associação.  

Foi constituída uma Associação, que é a Associação de Municípios da Região 
Dão Lafões cujo âmbito é muito semelhante. A Sede até é no mesmo sítio e essa destina-
se, efectivamente, a fazer candidaturas ao QREN e tem-nas feito. Entrou hoje, 
oficialmente, a primeira candidatura da Câmara Municipal de Nelas ao SAMA, que é o 
Serviço de Apoio à Modernização Administrativa.  

A associação em debate faz recolha e tratamento selectivo de lixos e a alteração 
aos estatutos prende-se com uma série de actividades novas que quer desenvolver, 
nomeadamente, no âmbito da recolha, de tratamento e separação de lixos. Para isso foi 
adquirida uma máquina de grande porte que faz a separação do lixo que não vai separado.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Pergunto, se mais alguém 

deseja usar da palavra neste ponto.  
Uma vez que não, vamos então pôr à aprovação o ponto 2.2 - Aprovar a 

alteração aos Estatutos da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, nos 
termos da alínea m), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade.      
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.2 - Aprovar a alteração aos Estatutos da Associação de Municípios da 

Região do Planalto Beirão, nos termos da alínea m), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 0 votos 
contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Aproveito para informar que são 26 votos, porque o Senhor Membro da 

Assembleia Adrião Polónio ausentou-se para tomar medicamentos. 
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.3 - Relatório de avaliação da actividade da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas/2007. Este é para termos 
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conhecimento à semelhança de anos anteriores da actividade desenvolvida por esta 
Comissão. Foi também endossado a todos os Senhores Membros da Assembleia. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra sobre este 
ponto? Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos, faz favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. Queria deixar uma sugestão ao Senhor 

Presidente da Assembleia e ao Executivo. Em cada ponto que é apresentado à 
Assembleia, o Executivo deveria ter a iniciativa de vir explicar aos Membros da 
Assembleia o que está em discussão. O Executivo tem a visão para cada ponto e deve-
nos, por isso, esclarecer. Todos os documentos que chegam à Assembleia deverão passar, 
em primeiro lugar, pelo Executivo para fazer a sua análise. 

Ultimamente pergunta-se primeiro aos Membros da Assembleia o que é que têm 
a opinar sobre os assuntos. Particularmente, penso que deve ser o Executivo a tomar a 
iniciativa e explicar as coisas.  

Queria, uma vez mais, perguntar à Senhora Presidente da Câmara qual é a 
análise que faz de um ano de trabalho da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 
Nelas. Como é que correu o ano? Gostava, até para poder participar nesta discussão, ouvir 
a opinião que o Executivo tem desta instituição, que julgo de uma extrema importância.  

Portugal é um país que ainda não tem muita prática para estas questões sociais. 
Quero, apenas, realçar e lembrar que a maior parte das pessoas que integram esta 
Comissão de Protecção de Menores, fazem-no de forma altruísta e dedicam o seu tempo 
de forma gratuita. A comunidade deve acarinhar e agradecer o trabalho comunitário feito 
por esses cidadãos porque já não é fácil, nos dias de hoje, com tanto egoísmo e com tanto 
materialismo, as pessoas dedicarem-se a ajudar e na protecção aos jovens em risco e a 
encaminha-los. 

Depois de ouvir a opinião da Câmara, terei também algumas sugestões a fazer 
sobre o relatório que aqui é apresentado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Alertava o Senhor Membro da Assembleia que este relatório vem directamente 

para o Presidente da Assembleia; não vai para a Câmara. Se reparar no ofício principal ele 
vem directamente da Senhora Alexandra Sousa e enviado, a rogo, pela Senhora D.ª Maria 
do Carmo Henriques Dinis, direccionado para o Senhor Presidente da Assembleia. 

São os Senhores Membros da Assembleia que têm que analisar e manifestar-se 
sobre isso. Sobre este ponto, tenho que discordar de si. De qualquer maneira, mais uma 
vez informo que a Senhora Presidente prestará esclarecimentos, se assim o entender, pois 
é livre de o fazer. 

Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, faça o favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Sobre este relatório, queria, que analisássemos, muito rapidamente, um aspecto 

que me preocupou. Não fazia ideia do número de crianças em risco no Concelho de Nelas 
e quando vi que eram mais de cem, concretamente cento e uma, fiquei bastante 
preocupado. 

Temos, neste momento, identificadas e intervencionadas no Concelho de Nelas 
cento e uma crianças. Teremos que pensar o que é que estamos a fazer mal, ou o que é 
que estamos a deixar fazer mal para que tanta criança esteja em risco. 
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Pensava que o número de crianças era bem menor. No concelho de Viseu, penso 
que existem cerca de duzentas e temos metade do concelho de Viseu, o que é um exagero. 

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

Membro Paulo Santos, faz favor mas seja breve. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Reparei que este documento, de forma simplificada, hoje em dia é feito via 

Internet e gravado como se faz quase o registo do nosso IRS. Algo que deve pertencer ao 
simplex, ou ao simpatex, ou algo assim parecido. No início tem uma configuração 
diferente do que estamos habituados em termos de relatórios.  

Reparei nas sugestões que as pessoas que desenvolvem esta actividade nos 
deixam. O Senhor Membro Borges dos Santos referiu-se ao número de crianças e ele sabe 
do que fala, porque a maior parte das situações são denunciadas através da Escola. Têm 
muito a ver com a negligência e essencialmente casos de maus-tratos. Temos alguns 
números preocupantes e deveremos estar atentos. Este assunto diz, também, respeito à 
Câmara Municipal, que deveria intervir e ajudar para melhorar. Há ainda o inquérito feito 
ás pessoas para dizerem o que era importante para elas, nomeadamente quando lhes é 
perguntado se tem computador eles dizem que sim, depois quando lhe perguntam se tem 
utilidade dizem que não. 

Eu tentei perceber porque é que a resposta sim e não era contraditória, se tem 
computador e porque é que não é útil, só percebi mais à frente, quando dizem que 
gostariam de ter internet a funcionar, porque raramente funciona, naturalmente um 
computador sem internet, nos dias de hoje vale pouco e, quando a actividade desta 
Comissão está ligada a uma centralização de dados é fundamental. 

Como o serviço de apoio é dado pela Câmara Municipal, além das instalações, 
eles referem como insuficiente a questão informática, referem ainda como insuficiente o 
apoio da Câmara Municipal às necessidades primárias mais prioritárias.   

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Seja breve Senhor Paulo Santos. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Como este documento veio para o Senhor Presidente da Assembleia, aproveito 

para dizer à Senhora Presidente da Câmara o que esta Comissão reclama como mais 
importante e prioritário: A ligação eficaz da internet, a cedência de uma viatura mais 
ajustada às necessidades. 

Maior suporte financeiro para participação em acções de formação, conferências 
e seminários, o qual é inexistente. E manifestam também a necessidade de ter um 
telemóvel. 

  
O Senhor Presidente da Assembleia   
- Senhor Membro da Assembleia, seja objectivo por favor e breve. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Estou a ser objectivo e vou terminar. As pessoas dizem que para acudir às 

situações de risco e sintetizando, Senhor Presidente, ao fim de semana ou fora de horas, 
se tivessem um telemóvel poderiam acudir a solicitações que lhe fossem dirigidas. Estas 
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solicitações não são atendidas porque os técnicos não estão contactáveis. Os técnicos 
também sugeriram a necessidade de existência de um técnico social a tempo inteiro, em 
vez de estar a part-time, ou nas horas que a Câmara disponibiliza. 

Estas são as sugestões que a Comissão faz, que estão aqui vertidas e que eu 
apenas quero realçar. São pessoas que estiveram um ano a trabalhar, que as sentiram no 
terreno. Julgo que agora caberá à Câmara avaliar e, eventualmente, apoiar de forma mais 
concreta.  

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

preocupações. Mas, para terminar, se estão recordados, no ano passado, solicitei à 
Presidente desta Comissão para se deslocar a esta Assembleia com o objectivo de prestar 
alguns esclarecimentos a quem assim o desejasse.  

A Senhora esteve presente durante as três horas da sessão e ninguém lhe colocou 
nenhuma questão. Daí que, este ano, não solicitei a sua presença. Ela é a pessoa mais 
indicada para prestar qualquer esclarecimento porque esteve no terreno, fez o trabalho e 
elaborou este relatório como vem sendo hábito ao longo dos anos. São os cidadãos que 
melhor que ninguém podem aqui demonstrar o esforço que desenvolvem e as barreiras 
com que se deparam.  

Depois desta explicação e uma vez que mais ninguém pretende usar da palavra 
passamos então para o ponto 2.4 e último ponto – Aprovar a Carta Educativa do 
Município de Nelas. 

Sobre este ponto, o Executivo, mais uma vez, manifesta disponibilidade para 
prestar qualquer esclarecimento. Tenho a dizer-vos que o ponto em questão se refere à 
aprovação da Carta Educativa de acordo com o documento distribuído sobre suporte 
digital na passada quarta-feira, porque só na terça-feira, foi aprovado em reunião de 
Câmara.  

Este pedido, acontece devido à importância que a Carta Educativa tem, para o 
nosso Concelho, pois ela constitui a base orientadora para as políticas educacionais a 
seguir no futuro. Foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, por unanimidade, 
no qual estiveram presentes representantes das forças vivas do Concelho como por 
exemplo Presidentes de Concelhos Executivos das diferentes Escolas e Agrupamentos, o 
representante das Associações de Pais, da Segurança e da Saúde, entre outros.  

Pergunto se algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra 
sobre este ponto. Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Finalmente temos aqui a tão aguardada Carta Educativa. Diz o nosso povo que 

mais vale tarde que nunca e já somos os últimos, mas não quer dizer que não possamos 
discutir e dizer alguma coisa sobre esta Carta Educativa.  

Temos de entender que esta Carta Educativa é um instrumento fundamental para 
as definições das políticas no Concelho, no que diz respeito à Educação, a todos os níveis. 
É a partir desta Carta que o Município define qual o tipo de ensino que deve seguir e onde 
é que quer localizar os Centros, por excelência, para esse ensino. 

Esta carta foi apresentada ao Conselho Municipal de Educação duas vezes. Na 
primeira vez não mereceu a aprovação do Conselho; foi tratada por parte de elementos do 
Conselho e pela técnica que fez a Carta. Voltou a ser apresentada ao Conselho Municipal 
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de Educação que achou por bem dar luz verde para que ela pudesse vir à Assembleia 
Municipal. 

Saindo do Conselho Municipal de Educação e vindo para a bancada do Partido 
Socialista, é evidente que tenho algumas, não direi críticas, divergências relativamente a 
esta Carta. 

Ela está totalmente feita na manutenção do que existe, embora com algumas 
melhorias. Parece-me que assim não é possível levar por diante um ensino de qualidade. 
Embora discorde bastante da Ministra da Educação, foi uma das situações com que 
concordei no debate de segunda-feira.  

É impossível fazermos um ensino de qualidade com escolinhas do mesmo 
género daquelas em que nós estudámos há 20, 30, 40 ou 50 anos, sem o mínimo de 
condições, muitas vezes com quatro classes ao mesmo tempo. As escolas que nós temos 
no Concelho têm uma ou duas salas, salvo raras excepções, como sendo Nelas, Canas, 
Santar e, salvo o erro, Vilar Seco, que têm mais que duas salas de aulas. 

Sei que a Câmara defende o que se chama a política do ensino de proximidade. 
Como já disse, acho que o ensino de proximidade não é muito possível com um ensino de 
qualidade, porque, para que isso fosse possível, seria necessário dotar todas estas escolas 
de infra-estruturas que seriam insuportáveis para qualquer Município. 

Mesmo assim, a Carta comporta três Centros Educativos, um em Nelas, um em 
Canas e outro em Senhorim. Parecem-me, pessoalmente, Centros a mais. Tive 
oportunidade de dizer porquê; há um dos Centros que não irá ter condições de 
funcionamento, ou seja, não justifica esse investimento. 

Mas isso é uma opção política, trata-se de uma opção que a Câmara Municipal 
terá que tomar. O Centro Educativo de Senhorim não tem um local estratégico onde possa 
ser localizado e onde abranja uma grande parte dos alunos da Freguesia, pois os alunos 
estão dispersos por mais de dez locais. É sempre necessário deslocar esses alunos para um 
Centro Educativo, façam-no onde fizerem. É uma das falhas da Carta Educativa, porque 
não localiza, no terreno, os Centros Educativos; quanto à posição do Centro Educativo de 
Senhorim, podemos ter uma outra leitura conforme o sítio onde ele vier a ser instalado. 

Neste momento tendo dois Centros Educativos, um em Nelas e outro em Canas, 
com a proposta final de quinze salas mais seis no de Nelas e doze salas mais quatro, no de 
Canas, a população escolar vai encaminhar-se para que estes dois Centros sejam dois 
Centros de referência, a não ser que em Senhorim ou em Santar haja uma mudança muito 
significativa. 

Neste processo a freguesia de Santar fica um pouco prejudicada, se o Centro 
Educativo de Senhorim vier a ser uma realidade; se o Senhor Presidente da Junta de 
Santar concorda, é algo que tem de defender.  

Se o Centro Educativo de Nelas não vier a ter as quinze salas que se propõem, 
que é uma hipótese e que não depende exclusivamente da vontade da Autarquia, teremos 
de pensar seriamente nos Centros Educativos não só de Senhorim, mas também de Santar, 
numa fase posterior. 

Resumindo e concluindo, a Carta Educativa teve o parecer favorável do 
Conselho Municipal de Educação para vir à Assembleia.  

Pensamos que reúne as condições mínimas para ser analisada. Já tive 
oportunidade de dizer ao Senhor Vereador Osvaldo Seixas que a empresa que está a fazer 
este trabalho deixa muito a desejar. Em quatro ou cinco intervenções que já fez, muda 
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pontualmente as coisas e não coordena depois os textos; nesta Carta Educativa não se 
sabe se as Escolas de Nelas terão nove, dez ou onze salas. Quanto ao Centro Paroquial de 
Nelas não se sabe se haverá três ou nove salas; em Canas de Senhorim não se sabe se 
haverá oito ou dez salas. Isto vai variando conforme as mudanças que se vão fazendo. 
Com certeza que esta Carta vai ser aprovada porque nós não vamos votar contra. Vamo-
nos abster e a Carta vai ser aprovada; só não votamos a favor porque há uma série de 
pontos que não sabemos se vão ser ou não alterados. Se tivéssemos a certeza de que a 
cópia final, que já contém estas preocupações, estivesse rectificada, não tinha nenhum 
problema em votar favoravelmente. É necessário que a Autarquia avance rapidamente 
com este processo, mas também não será por aí que haverá problemas. Nós, em princípio, 
vamo-nos abster, permitindo que a Carta seja aprovada. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Professor Borges. Senhor Membro da Assembleia 

Paulo Santos, faça favor. Agradecia que, dado o adiantado da hora e porque tinhamos, 
apenas, trinta minutos para este ponto e já passaram dez.  

O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos: 
- Sobre este ponto, devo começar por dizer que são necessárias boas práticas na 

Assembleia Municipal. Mais uma vez, um documento da importância da Carta Educativa 
é entregue dois dias antes. Um documento que nos é entregue via Internet. Senhor 
Presidente da Assembleia fez o favor de mo fazer chegar.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Já expliquei o motivo pelo qual a Carta Educativa foi entregue com dois dias 

de antecedência. 
O Senhor Membro da Assembleia Paulo Santos:  
- Senhor Presidente, deixe-me fazer o meu reparo; tenho o direito de o fazer. 

Este documento só nos foi dado há dois dias e nenhum dos Senhores Membros da 
Assembleia, a não ser o Senhor Borges dos Santos, que está envolvido na problemática da 
Educação, se pode pronunciar sobre o assunto.  

Estamos perante práticas do fio da navalha que, no passado, tanto condenei e 
agora continuamos a assistir à mesma história.  

Não estou contra a Carta Educativa, até porque acredito e confio no que o 
Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos nos transmitiu, mas vou-me abster. 

Sei que houve intervenções sobre este assunto, o que mais uma vez, parece ter 
sido escondido. É um assunto que merece ser alvo de um amplo debate concelhio. Parece 
que continuamos a fazer uma política de uns contra os outros. Este documento não deve 
ser apressadamente votado, sem que sejam ponderados os prós e os contras.  

Foi em 2004 que surgiu a legislação que propunha a criação das Cartas 
Educativas. Na altura o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Correia, devia ter criado o 
Conselho Municipal de Educação para, depois, discutir e aprovar a Carta Educativa e não 
o fez.  

Este Executivo encontrou a Carta Educativa nos Paços do Concelho. Todas as 
Câmaras do País criaram os seus Conselhos Municipais imediatamente; após o Decreto-
Lei, tinham mesmo que ser criados. Não consigo entender porque é que o Conselho 
Municipal de Educação foi constituído há, apenas, um mês. O estudo começou no ensino 
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dos infantários; quando foi feito, previa terminar no ano 2013 (dez anos). Já esgotámos o 
primeiro período dos quatro anos que este estudo contemplava, ou seja, os dados já estão 
ultrapassados.  

É evidente que o Dr. Correia andou mal, mas, depois, também não vejo que as 
coisas connosco tivessem a celeridade que deveriam ter. Assim não nos podemos 
candidatar aos fundos do QREN e, segundo me alvitraram, nós temos que aprovar a carta, 
porque se abriu uma excepção, já que o Concelho de Nelas é o último do País a não ter a 
Carta Educativa aprovada.  

Como querem que venha discutir um assunto, quando pessoas que têm a 
obrigação de tratar desses assuntos chegam aqui e dizem - meus senhores votem. Isto é 
um desrespeito no mínimo. É este o meu reparo.  

É melhor ter alguma coisa do que não ter nada, mas voltamos à velha história; 
este documento não serve, objectivamente, os interesses do Concelho de Nelas. Votar um 
documento que não serve para nada, que é velho e que vai para o lixo, porque já está 
desactualizado, é frustrante, por muito que queiram dourar a pílula. 

Passaram vinte e quatro meses após a entrada deste Executivo e já se devia ter 
tratado disto. Esta é uma realidade e nós nestas coisas temos que ser sérios e frontais, 
dizendo às pessoas que, quando erramos, devemos ter humildade para dizer, fizemos mal 
e vamos corrigir.  

Vou-me abster, obviamente, mas não vou inviabilizar. Fica o reparo, mantendo a 
eterna esperança de que as pessoas possam melhorar a bem do Concelho e daquilo que as 
pessoas esperam do Executivo. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Membro da Assembleia Marcelino Paiva, faça favor. Agradecia que 

fosse célere na sua intervenção atendendo ao adiantado da hora. Se puder não esgotar os 
cinco minutos, agradecia. 

O Senhor Membro da Assembleia Marcelino Paiva: 
- Fui Professor num tempo em que a Escola era para a instrução dos alunos e 

hoje está instalada uma grande confusão. Os alunos chegam à Escola, na generalidade, 
sem educação e os Professores, além de ensinarem, também têm que educar. No meu 
tempo não precisava de educar. Os alunos, quando chegavam a mim, vinham educados.  

Queria aqui, também, fazer uma pequena chamada de atenção para nos 
debruçarmos sobre a qualidade e a proximidade. Não se excluem. A proximidade é 
importantíssima e vou referir um pormenor pessoal; o meu filho mais velho tem duas 
meninas e anda alguns quilómetros para as ir buscar, à hora de almoço, para almoçar com 
as suas filhas, quando elas podiam comer no Colégio. Porque é que ele faz isso? Para 
contactar com as suas filhas.  

Quando as crianças têm de almoçar na Escola e não podem comer com os seus 
pais estão a perder oportunidades porque são os pais que as devem educar.  

De modo que qualidade e proximidade não se excluem; devem aproximar-se e, 
no limite nem sempre a meta é atingível.  

Não é possível nunca elaborar um mapa como este que esteja actualizado, porque 
se desactualiza constante e instantaneamente. Se tivéssemos medo disto, nunca faríamos 
absolutamente nada. 
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Agora quero dizer o seguinte: no meio dos profissionais também podemos ter 
confiança uns nos outros. O nosso Grupo Parlamentar fez uma reunião em que fui 
esclarecido sobre este mapa; nós temos obrigações de preparar as nossas reuniões.  

Queria prestar uma homenagem a um colega meu, aqui presente, que é o Dr. 
Borges dos Santos, porque sei que esteve presente, com todo o empenho, na elaboração 
deste mapa. Como ele vai votar favoravelmente, sem pejo nenhum, sem complexo de ir 
copia-lo, vou apoiá-lo. Muito obrigado 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Marcelino Paiva. Dou, agora, a 

palavra ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos, faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- É para dizer ao Professor Marcelino Paiva que concordo que a proximidade e a 

qualidade não são antagónicas. São, às vezes, impossíveis de conciliar. Quando um aluno 
não pode ir comer a casa e quando tem que estar numa sala com mais dois, três, cinco ou 
seis alunos de várias classes sem nenhumas condições, se calhar a qualidade de ir comer a 
casa, por causa da proximidade, não é tão grande como a que teria num Centro Educativo. 
Uma Escola do 1.º Ciclo isolada não pode ter essas valências, nem se justificava, já que 
nenhuma Câmara iria investir numa coisa dessas. 

Foi nesse contexto que disse que a proximidade e a qualidade, neste caso 
concreto, envolvem muito dinheiro, não se conseguem conciliar, mas, concordo também 
que não são antagónicas. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Professor. Passo a palavra ao Senhor Vereador Osvaldo 

Seixas para prestar alguns esclarecimentos. Agradecia, que fosse muito preciso nas suas 
explicações e breve. 

O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Pretendo esclarecer que não somos o último Concelho do País a ter a Carta 

Educativa aprovada. Há 32 ou 33 Concelhos que não a têm aprovada. Sabemos que 
somos dos últimos e assumimos a nossa quota-parte de culpa; devia ter sido aprovada em 
2003. 

Entre os trinta e tais Concelhos, incluem-se dois grandes Concelhos, como 
Lisboa e Coimbra, que deviam ter esta Carta aprovada. Mas, porque são grandes, um 
deles até vai receber mais de duzentos milhões de euros para infra-estruturas escolares.  

Quanto a questões técnicas da Carta, não me vou pronunciar. O Conselho 
Municipal de Educação tem mais do que competência para isso. Quem sou eu, que não 
sou Professor, para vir aqui questionar aquilo que é essencial, em termos técnicos. Não 
terei nunca a veleidade de dizer que o Conselho Municipal de Educação não tem técnicos 
competentes. Já ouvi alguém dizer isso, mas digo e afirmo o contrário. O Senhor 
Professor Borges sabe que tenho nele e na equipa que trabalhou no Conselho Municipal 
de Educação toda a confiança. 

O primeiro Conselho Municipal de Educação e o segundo alteraram uma série de 
elementos da Carta Educativa e por isso é que teve um parecer favorável unânime. 

Há algumas divergências e já falámos nisso algumas vezes, quanto ao 
reordenamento da rede. Nós achamos que a Escola de proximidade é possível com 
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qualidade e temo-lo demonstrado nestes dois anos. Os investimentos na Educação têm 
sido imensos. Não há, neste momento, no Concelho de Nelas nenhum aluno que queira 
comer na Escola que não o possa fazer, dos três anos de idade até ao final do primeiro 
ciclo, que é aquilo que, por enquanto, é da responsabilidade da Câmara. Não há nenhum 
aluno que queira comer na Escola que não o possa fazer e quando nós chegámos havia. 
Não há nenhum aluno a comer na Escola em chão de cimento, sem ter o chão alcatifado 
ou calcetado de forma devida. Não há nenhuma Escola nem nenhum Jardim-de-Infância 
sem aquecimento e havia muitos. Não há nenhum Jardim-de-infância a funcionar em vãos 
de escada ou em salas emprestadas por associações. No concelho de Nelas, neste 
momento, não há nada disto. O investimento está feito, há qualidade nas Escolas, há mais 
a fazer? Há sim senhor.  

A questão de Senhorim que o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos 
refere é um assunto que já discutimos algumas vezes. A lógica do Centro Educativo para 
Nelas, para Canas de Senhorim, para Senhorim, mantém-se, de igual forma para Santar, 
para Carvalhal Redondo e para a Lapa do Lobo.  

Há uma diferença entre a Escola de Senhorim e estas Escolas; Santar, Carvalhal 
Redondo e Lapa do Lobo têm escolas actuais e são infra-estruturas bem construídas. Têm 
espaço exterior, têm condições para ser reformuladas, nelas foi aplicado o conceito de 
Centro Educativo com salas de informática, com biblioteca, com espaço para educação 
física, com refeitórios e Senhorim não tem essas condições, infelizmente. Se tivesse 
espaço exterior em condições a nossa opção não seria fazer um Centro Educativo novo, 
mas reformular a Escola e dotá-la de condições para ser um Centro Educativo. É por isso 
que nós optamos, em Senhorim, por construir um Centro Educativo novo. 

As quinze salas de Nelas são um problema que vamos ter de resolver. Disse isso 
no Conselho Municipal de Educação e em reunião com a equipa técnica da DREC. Foi-
me dito que não aceitariam nenhum projecto com mais de doze salas e isto pode vir a ser 
um problema, porque Nelas terá tendência para absorver uma série de alunos e se não 
tiver as quinze salas vamos ter de pensar, seriamente, em avançar mesmo com Senhorim.  

Se o tempo vier a dar razão ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos 
Santos, viremos a ter um Centro Educativo em Nelas com quinze salas e as escolas à 
volta, naturalmente, fecharão. Mas se tiverem que fechar não será nunca com este 
Executivo da Câmara. A Senhora Presidente e os Senhores Vereadores em permanência 
nunca irão às freguesias anunciando às pessoas que a Escola irá fechar. O Ministério da 
Educação, se quiser, fará esse papel ou, então, venha cá a Senhora Ministra fazê-lo 
porque nós não o faremos por ela. 

Não vem a Senhora Ministra, por Decreto, dizer que se fecham as Escolas que 
têm menos de 20 alunos. Fechamos quando houver condições para receber os alunos 
dignamente nos Centros Educativos. Concordo com o Senhor Membro da Assembleia 
Borges dos Santos, quando diz que as Escolas de lugar único são, pedagogicamente, um 
erro. Quando houver condições para fechar as escolas com os quatro níveis de ensino na 
mesma turma, fechá-las-emos para os alunos virem para os Centros Educativos novos ou 
requalificados. 

Esta é a nossa perspectiva; agradeço o voto de confiança que o Professor Borges 
dos Santos, mais uma vez, nos transmitiu.  

Enquanto Vereador da Educação, e não sou Professor nem tenho nenhum 
background em termos educativos, foi importantíssimo perceber que há, no Concelho de 
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Nelas, mais concretamente no Conselho Municipal de Educação, pessoas capazes, com 
quem se pode contar, independentemente de, politicamente, estarmos em lados opostos. 
Queria agradecer, pessoalmente, ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos o 
seu empenho para que esta Carta Educativa fosse aquilo que é hoje. Porque a primeira 
proposta que apareceu no Conselho Municipal de Educação, também aqui o admito, não 
era boa. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Atendendo a que chegámos 

ao limite da hora e uma vez que não tenho ninguém inscrito, irei pôr à votação a Carta 
Educativa.  

Ponto 2.4 – Aprovar a Carta Educativa do Município de Nelas. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Oito abstenções. Dezoito votos a favor e oito abstenções. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 – Aprovar a Carta Educativa do Município de Nelas, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 18 votos a favor, 0 votos contra e 8 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Chegamos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos. Apesar de termos muitos 

cidadãos na sala, o que muito nos apraz registar, ninguém se inscreveu para o uso da 
palavra. 

Damos por fim aos nossos trabalhos, agradecendo a todos a vossa presença e um 
bom fim-de-semana para todos. 

Muito boa noite.  
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

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

 
Presidente: 
 
Secretário: 
 
 
 


