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SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007 

 
ACTA 

 
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e sete, nesta Vila de 

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

 
1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 - Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 29 de Dezembro de 

2006.  
1.2 - Leitura do Expediente. 
1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
 
2 – PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” 
2.1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 

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

2.2 - Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de alteração 
ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Loteamento de Santo António – 
Sinalização Rodoviária;  

2.3 - Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de alteração 
ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Proibição de estacionamento e 
rampeamento em frente ao estabelecimento da Planycorpo.  

2.4. – Dar conhecimento do Relatório anual de actividades da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, nos termos da alínea h), do ponto 2, do art.º 18.º 
e dos pontos 1, 2 e 3 do Art.º 32.º. da Lei n.º 147/99 de 1 de Setembro; 

2.5 – Aprovar, nos termos da alínea m), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os Estatutos 
da Associação de Municípios da Região Dão-Lafões. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. 
Vamos dar início a mais uma sessão. 
Começo por cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, os Senhores Deputados Municipais e o Ex.mo Público aqui presente. 
Passo a palavra ao Senhor Manuel dos Santos, que irá fazer a chamada dos 

Senhores Deputados. 
(A chamada dos Senhores Deputados foi feita pelo Senhor Segundo Secretário, 

Manuel dos Santos) 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
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- Registam-se vinte e cinco presenças e cinco faltas até ao momento, Senhor 
Presidente. 

(Faltam os Senhores Deputados António Manuel Borges dos Santos, Paulo Jorge 
Pinto Coelho dos Santos, Armando Carlos Costa Carvalho, Maria Filomena Sampaio 
Costa Guimarães e Luis Manuel Abrantes Pinheiro) 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos.   
Passamos ao ponto um ponto um, Discussão e Aprovação da acta da sessão 

ordinária de 29 de Dezembro de 2006. 
Antes de passar a palavra a algum dos Senhores Deputados que a deseje usar, 

aproveito para informar que recebi os agradecimentos da Família do Senhor ex-Deputado 
Marques Lopes, que passo a ler conforme solicitado:  

“Agradeço, em nome de toda a Família, os votos de pesar formulados pela 
Assembleia Municipal de Nelas, relativos a meu Pai, Dr. José Marques Lopes, que muito 
nos sensibilizaram e honraram. Solicitamos, a V.ª Exa., que transmita, à Assembleia, estes 
nossos agradecimentos. Uma breve nota sobre os dados académicos de meu Pai, pois era 
licenciado em Ciências Históricas e Filosóficas, pela Universidade de Coimbra, tendo 
exercido quase toda a sua actividade, em Moçambique, como Professor do Ensino 
Secundário e não como Professor do Ensino Primário no vosso concelho.” 

Assim, na página 5 da acta de 29 de Dezembro, onde se lê “Professor do Ensino 
Primário no nosso concelho”, deve ler-se “Professor do Ensino Secundário”, isto para 
respeitar a informação dada pela Família. 

Perguntava, agora, se algum Senhor Deputado deseja usar da palavra neste 
ponto.  

Uma vez que ninguém pretende usar da palavra neste ponto, ponho, então, a acta 
à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A acta foi aprovada com uma abstenção 
e vinte e quatro votos a favor. 

Passando agora para o ponto 1.2. como habitualmente, vou escusar-me à leitura 
do mesmo, uma vez que o Expediente foi enviado a todos os Senhores Deputados.     
 

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

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

extraordinária de 15/12/2006 e ordinárias de 12/12/2006; 26/12/2006 (14 horas); 
26/12/2006 (16,30 horas); 09/01/2007; 30/01/2007;  

- Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim – Envio de postal de 
Boas Festas; 

- Académico Basket Clube de Nelas – Envio de postal de Boas Festas;  
- Jorge David Sousa Paiva – Presidente da Comissão Política do CDS/PP – 

Envio de postal de Boas Festas;  
- Custódio Santos Guerra – Empreiteiros, S.A. – Envio de postal de Boas Festas; 
- Canto e Encanto – Associação Cultural de Canas de Senhorim – Apresenta 

votos de Boas Festas e Próspero Ano Novo e convite para assistir ao Concerto de Natal;  
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- Assembleia Municipal de Viseu – Envio de postal de Boas Festas; 
- Associação de Desenvolvimento do Dão – Envio de postal de Boas Festas;   
- Associação de Desenvolvimento do Dão – Convite Ciclo de Debates – “A 

Vitivinicultura na Região Demarcada do Dão. Que Futuro?” – Alteração de Data;  
- Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, da Assembleia da 

República – Envio de fotocópia de requerimento;  
- Assembleia Municipal de Carregal do Sal – Envio de Postal de Boas Festas; 
- CDS-PP, Largo Adelino Amaro da Costa, n.º 5, Lisboa – Envio de Postal de 

Boas Festas;   
- Câmara Municipal de Nelas – Ofício n.º 4674, datado de 28 de Dezembro de 

2006 – Pedido de inclusão de mais um assunto na sessão ordinária de Dezembro;  
- Declaração da Junta de Freguesia de Nelas, em que António Luis Lopes dos 

Santos, Presidente da Junta de Freguesia, informa que indica como seu legal representante 
para a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal marcada para o dia 29 de Dezembro de 
2006 o Senhor António João Gonçalves Moreira;   

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

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim ANMP, 
referente ao mês de Dezembro de 2006;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Publicação do Regime 
Jurídico do Sector Empresarial Local – Alteração ao Estatuto dos Eleitos Locais – 
Incompatibilidades;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro – Orçamento do Estado para 2007; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Transferência de 
Competências. Metodologia a adoptar. Calendarização;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Remunerações, despesas de 
representação, compensações para encargos e senhas de presença dos eleitos locais para 
2007;   

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

- Associação Nacional de Municípios Portugueses – Quadro de referência 
estratégico nacional;  

- Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social – Convite à participação em 
iniciativas sobre o direito à igualdade e não discriminação;  

- Dois exemplares do Jornal Associação – Órgão Oficial da Associação 
Portuguesa de Deficientes;   

- Membro da Assembleia José de Abrantes Gouveia – Solicita justificação da 
falta à sessão ordinária desta Assembleia Municipal realizada em 28 de Abril de 2006;  

- Luis Manuel Abrantes Pinheiro – Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim – Solicita justificação da falta à sessão ordinária de 29 de Dezembro de 2006;   

- Associação de Profissionais e Empresários Cristãos – Envio do livro 
“Reflexões – Recursos para quem tem que tomar decisões”;  

- Partido Ecologista “Os Verdes” – Envio de Postal de Bostas Festas e abaixo-
assinado sobre o abandono das Linhas do Tâmega, Corgo e Tua; 
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- Gabinete do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça – Acusa recepção de 
moção desta Assembleia Municipal aprovada em sessão ordinária realizada em 29 de 
Dezembro de 2006;  

- Gabinete do Primeiro-ministro – Acusa recepção de moção desta Assembleia 
Municipal aprovada em sessão ordinária realizada em 29 de Dezembro de 2006;  

- Casa Civil do Presidente da República - Acusa recepção de moção desta 
Assembleia Municipal aprovada em sessão ordinária realizada em 29 de Dezembro de 
2006; 

- Cartão da Família do Sr. Dr. José Marques Lopes – Agradece, reconhecimento, 
o Voto de Pesar enviado por esta Assembleia Municipal;  

- Família do Sr. Dr. José Marques Lopes – Agradece os votos de pesar 
formulados pela Assembleia Municipal de Nelas e apresenta uma breve nota sobre os 
dados académicos do referido Senhor; 

- Exemplar do Jornal do STAL; 
- Fax da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Santar – Convite para estar 

presente nas comemorações do Dia da Unidade – 28 de Janeiro de 2007;  
- Direcção Regional de Economia do Centro – Convocatória da 2.ª Reunião da 

Comissão Municipal de Nelas – 6 de Fevereiro – 10,30 horas – Licenciamento comercial;  
- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – Envio de relatório de avaliação 

da actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas de 2006;  
- Presidente da Câmara Municipal de Nelas – Envio de fotocópia de convite da 

Confraria do Queijo da Serra da Estrela para o Encontro Gastronómico - 3 de Fevereiro;  
- EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. – Recuperação Ambiental 

da Área Mineira da Urgeiriça – Envio de esclarecimentos técnicos;   
- Ofício nº. 623, datado de 09 de Fevereiro de 2007, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;   
- Ofício n.º 667, datado de 13 de Fevereiro de 2007, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de mais um assunto para esta sessão da Assembleia 
Municipal. 

 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício nº. 01/07, datado de 02 de Janeiro de 2007, enviado à Ex.mª. Srª. 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações tomadas 
na sessão ordinária de 29 de Dezembro de 2006;  

- Ofício n.º 02/07, datado de 02 de Janeiro de 2007, enviado à Senhora 
Presidente da Câmara e à Firma Borgstena, enviando em anexo um Voto de Louvor;  

- Ofício n.º 03/07, datado de 02 de Janeiro de 2007, enviado ao Senhor 
Secretário de Estado do Ambiente, Firma EDM, Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas, Comissão de Acompanhamento das Obras de Recuperação Ambiental da Área 
Mineira da Urgeiriça e Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, enviando 
em anexo uma Moção referente à Recuperação Ambiental da Área Mineira da Urgeiriça;  

- Ofício n.º 04/07, datado de 02 de Janeiro de 2007, enviado à Senhora Viúva e 
Família do Senhor Dr. Anselmo Fonseca, enviando em anexo um Voto de Pesar; 

- Ofício n.º 05/07, datado de 02 de Janeiro de 2007, enviado à Senhora Viúva e 
Família do Senhor Dr. José Marques Lopes, enviando em anexo dois um Votos de Pesar; 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 5

- Ofício n.º 06/07, datado de 02 de Janeiro de 2007, enviado aos Senhores 
Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro Ministro, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Presidente do Tribunal Constitucional, 
enviando em anexo uma Moção referente ao assassinato de Francisco Sá Carneiro;  

- Ofício n.º 07/07, datado de 10 de Janeiro de 2007, enviado ao Senhor Vereador 
Dr. Manuel da Conceição Marques, enviando em anexo fotocópia de uma intervenção 
proferida pelo Senhor Dílio Francisco na sessão ordinária desta Assembleia Municipal 
realizada em 29 de Dezembro de 2006;  

- Ofício nº. 08/07, datado de 13 de Fevereiro de 2007, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 
 

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

interesse para o Município – Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, 
etc. 

Algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste ponto?  
Senhor Deputado Francisco Cardoso. Mais algum dos Senhores Deputados? 

Senhor Deputado Francisco Cardoso, faz favor. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
A Senhora Presidente da Câmara, após ter terminado a Assembleia Municipal de 

29 de Dezembro passado, disse-me, com algum agastamento, que eu a tinha 
desrespeitado. 

Desconheço o motivo que a levou a fazer tal afirmação, pois tive o cuidado, 
antes de proferir o meu discurso, de o analisar várias vezes e não lhe encontrei quaisquer 
frases ou palavras que pusessem em causa ou ferissem a honra e a dignidade da 
ilustríssima cidadã e médica, Senhora Dr.ª Isaura Pedro, por quem tenho sincera 
consideração e estima. 

A minha intervenção na dita Assembleia foi apenas, e só, uma crítica nua e crua 
à actuação da edil e da sua equipa, referente à condução dos destinos do nosso Município 
que considerava e considero desastrosos. 

Espero que V.ª Ex.ª entenda, de uma vez por todas, que quando os Deputados 
Municipais do PS dizem de sua justiça nesta Assembleia, dizem-no em nome daqueles 
que neles confiaram para os representar, não o fazem por gosto ou por prazer, fazem-no 
por obrigação. 

Senhora Presidente, desde que V.ª Ex.ª passou a gerir os destinos do nosso 
Município tem demonstrado que não tem jeito nenhum para isto, ou então os seus 
conselheiros estão de má fé e estão a guiá-la por caminhos sem retorno.  

Não pode, no entanto, vitimizar-se e queixar-se da actuação da oposição porque, 
esta, durante um ano deu o benefício da dúvida à Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas. 
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Os erros, as desconsiderações e as injustiças de que V.ª Ex.ª é responsável 
determinaram o fim do estado de graça. Os Deputados Municipais do PS cá estão e 
estarão para denunciar o que for denunciável e sem sectarismo cá estarão para louvar o 
que for louvável.  

A Senhora ganhou as eleições de Outubro de 2005 com maioria. Pois bem, V.ª 
Ex.ª cometeu uma proeza extraordinária. Que eu conheça, desde que ando nestas coisas 
do Poder Autárquico é única, a Senhora, em pouco tempo transformou essa maioria, que 
se previa estável e coesa, numa minoria de competência, muito mais que duvidosa e de 
arrogância muito menos que duvidosa. 

Lembra-se V.ª Ex.ª que na campanha eleitoral, das muitas promessas que fez, 
uma delas tinha tratamento especial, tratava-se de um pequeno cartaz com a sua fotografia 
que dizia mais ou menos isto: “Vamos acabar com o poder dos não eleitos”. Pois bem 
Senhora Presidente, esta Câmara vive numa quotidiana confusão, quase toda a gente 
pensa que é mas não sabe o quê. Liderança não existe, nem forte nem fraca, não há e a 
coisa pública corre ao sabor do vento, se sopra de norte vai para sul e vice-versa. Assim, 
vai correndo a rosa-dos-ventos.  

E para que a confusão fosse maior, em Janeiro, a Senhora Presidente brindou-
nos com a nomeação de Chefe de Gabinete, um comissário político imposto por um 
conhecido inimigo do concelho de Nelas, José Cesário.  

Senhores Deputados, não está em causa que a Senhora Presidente precise de um 
Chefe de Gabinete ou não. Não está em causa que o Senhor seja de Viseu, da China, da 
Cochinchina ou do Casal Ventoso. Sabemos que no PSD ou no CDS de Nelas existem 
mulheres e homens com tanta ou mais capacidade para exercerem o cargo de Chefe de 
Gabinete do que o homem que veio do frio e veríamos com muito melhores olhos a sua 
nomeação.  

Mas, minhas senhoras e meus senhores, o que aqui está em causa é que o Senhor 
em questão, em 31 de Janeiro de 2003 era deputado da Nação e votou favoravelmente 
uma lei que criava o concelho de Canas de Senhorim. Se não fosse a opinião pública 
nacional e o veto esclarecido do então Ex.mo Senhor Presidente da República, Dr. Jorge 
Sampaio, hoje o concelho de Canas era uma realidade e a destruição dos concelhos de 
Nelas e Canas de Senhorim por inviabilidade seria uma questão de tempo. 

Não é por acaso que no dia 2 de Agosto de 2003 os Senhores Presidentes das 
Câmaras de Carregal do Sal e Mangualde de braços dados com os donos do Movimento 
de Restauração do Concelho de Canas festejavam a aberração pois sabiam que se não 
houvesse interferências à estupidez legislativa, os iria beneficiar e quem é o pai da lei da 
restauração do concelho de Canas? Quem é que desde 1998 é um inimigo figadal do 
Município de Nelas? Claro, o Senhor José Cesário, Presidente da Comissão Política 
Distrital de Viseu do PSD. 

Senhora Presidente, a Senhora tem todo o direito de contestar a afirmação que 
faço, de que o Dr. Pedro Alves é um comissário político. Mas, por favor, pense comigo, 
se a Senhora não conhecia a pessoa em causa, se foi sempre avessa ao poder dos não 
eleitos, se a Senhora disse publicamente e está publicado em vários jornais, a divisão do 
concelho está fora de questão, sou a favor do concelho de Nelas uno e indivisível, como é 
que aparece este sujeito colocado na Câmara Municipal de Nelas sem ser por obra e graça 
do São José Cesário, a quem V.ª Ex.ª cedeu. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 7

Senhora Presidente, quero acreditar que a Senhora caiu numa cilada criada pelo 
Senhor José Cesário. 

Nós temos um amigo comum que conhece melhor o artista que eu, informe-se 
com o Dr. Carlos Mota Veiga e lhe dirá as manhas que ele tem. Meus caros amigos, lutei 
ao vosso lado pela unidade do concelho, sofri dissabores, insultos e prejuízos materiais. 
Custa-me muito que os Munícipes de Nelas tenham que sofrer a afronta de terem que 
pagar aos seus algozes. 

Esta Câmara é especialista em propaganda política, para promover a sua 
mensagem e a sua política não recua perante nada. Usa desgraças alheias, peões, 
intimidações, comunicados e papavelhos anónimos. 

Passo a citar: “Os actuais dirigentes do Partido Socialista de Nelas não 
conseguem ver-se livres de Zé Correia. O povo de Nelas sabe bem porquê e quem o 
obriga a esta luta”. Assinado por um anónimo.  

Os cidadãos ucranianos distribuem em Nelas comunicados do Dr. Borges da 
Silva. Sabe onde eles dormem, e porquê nesta altura do Carnaval? Se não conseguem lá 
chegar, brevemente saberão a resposta. Continue Senhor Dr. Borges da Silva, está no bom 
caminho. Mais uma vez assinado por esse célebre anónimo. 

Senhora Presidente, é esta a maneira que gosta de fazer política? É esta a sua 
política de proximidade que tanto gosta de publicitar? Se não é, e acredito que não, onde 
está a sua demarcação de tais processos?  

Não se esqueça do que a sabedoria popular diz, quem cala, consente.  
Senhores anónimos, nós no Partido Socialista temos orgulho da nossa memória. 

Nós não nos queremos ver livres de ninguém, muito menos do nosso querido amigo e 
camarada Dr. José Correia. Ele continua connosco e sempre continuará para mal dos 
vossos pecados.  

Contamos com ele e sempre contaremos. Ele está nos patamares mais elevados 
de decisão do Partido, do concelho de Nelas. Homens com obra feita a favor da causa 
pública não encontrarão, ou não encontrará, Senhor Anónimo, dois no concelho porque 
ele é único. 

Também não esquecemos os que por lá passaram e que por este ou por aquele 
motivo discordaram de nós e saíram. A esses desejamos que encontrem noutras maneiras 
de ver a sua identidade. Também não esquecemos aqueles que oportunisticamente se 
colaram a nós para atingirem fins obscuros que só a eles beneficia. A esses podem estar 
certos que encontrarão em cada um de nós um combatente e que os combaterá até às 
últimas consequências.  

Senhora Presidente da Câmara, como eu gostava de vir a esta Assembleia 
enaltecer a sua liderança, mas onde é que ela está? Como eu gostaria de aplaudir as suas 
obras, mas onde é que elas estão?  

Para terminar, quero dirigir-me ao meu amigo Senhor Deputado Marcelino 
Paiva. Senhor Professor Marcelino, na última Assembleia não me foi possível responder à 
sua intervenção, como devia e V.ª Ex.ª merecia. Mas, como vale mais tarde que nunca, aí 
vai a minha resposta.  

Formei-me em 1952 com a quarta classe do ensino primário e tive a felicidade 
de ter como professora uma grande Senhora, que infelizmente já não está entre nós. Essa 
grande Senhora ensinou-me, entre outras coisas, a ler nas entrelinhas e entender entre 
palavras.  
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Então Senhor Professor, é de mim que o Senhor tem medo? Sou um simples ex-
operário metalúrgico, que de formação pouco mais tem que o antigo segundo grau da 
instrução primária, e que se alguma cultura tenho, paguei-a com litros de suor. É desta 
pessoa que o Senhor tem medo?  

Eu pensei que o amedrontava esta bagunça da inoperância que vai na gestão do 
nosso Município. Se calhar enganei-me e o Senhor concorda com isto tudo e vê grande 
liderança na confusão que por aqui vai.  

Senhor Deputado, quando o Senhor diz que eu lhe infundi um sentimento de 
medo, o que dirão os Marcelinos deste mundo quando os meus camaradas chegarem 
daqui a cem, quinhentos ou mil anos, técnica e culturalmente formados, politicamente 
esclarecidos e devidamente enquadrados, exigirem a bem ou a mal o que os seus 
antepassados com sangue, suor e raiva criaram e que por direito lhes pertence? 

E por aqui me fico em respeito pelo meu amigo e espero que no futuro não faça 
juízo de valor de pessoas que não conhece. Tenho dito.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado, mas aproveito para o informar que não 

utilize mais este tempo. Os estatutos dizem que são cinco minutos por cada intervenção. 
Se pretender respeitar os estatutos faça três intervenções, cada uma com cinco minutos, 
caso contrário terei que interromper o seu discurso. Isto para não termos uma assembleia 
muito prolongada.  

Agradeço que todos os Senhores Deputados compreendam isto, pois a 
recomendação é para todos. Numa próxima vez cortarei a palavra, sempre que os cinco 
minutos se esgotarem.  

Passo, agora, a palavra ao Senhor Deputado Rui Costa. Faz favor. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente, 
Boa noite Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, 
Ex.mo Público. 
Quando vi o Senhor Deputado Francisco Cardoso dirigir-se a esta tribuna, 

pensei que viesse fazer um acto de penitência às palavras que tinha proferido na última 
reunião. Admiti que viesse pedir desculpas pelas calúnias que fez à Senhora Presidente da 
Câmara, mas pelo contrário, veio novamente com “fait divers” para lançar grandes 
atoardas. 

Senhor Deputado Francisco Cardoso, isto é uma Assembleia Municipal, isto é 
um órgão de soberania do concelho. O Senhor, se calhar, não pensa assim, mas acho que 
devia enaltecer e engrandecer o órgão para que foi eleito.  

Não só não o faz correctamente, como depois, faz comentários, tais como a 
Senhora Presidente não gere a Câmara como deve ser, o que é errado. Ainda há pouco 
tempo, o Orçamento para 2007 foi aprovado por maioria, inclusivamente com as pessoas 
da sua bancada, a votá-lo favoravelmente. 
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Quanto à rosa-dos-ventos, deixe-me dizer-lhe o seguinte: o Partido Socialista 
dispara, dispara e não diz nada. O Senhor Deputado deveria apresentar propostas e evitar 
chegar aqui e, apenas, dizer mal do Executivo. Desafio-o a apresentar propostas para as 
debatermos de bom agrado. 

Quanto ao caso de Canas de Senhorim, que foi alimentado pelo Executivo 
anterior e que tanto deve doer ao Partido Socialista, já que fez a clivagem total às pessoas 
deste concelho, devo dizer que este Executivo está de parabéns porque fez a união. O 
Partido Socialista nunca o fez e o Senhor Deputado devia dar a mão à palmatória, porque 
quando fala do passado e relembra aqui o Senhor Mota Veiga, talvez se quisesse referir a 
ele como fundador do Movimento de Canas de Senhorim. 

Senhor Deputado Francisco Cardoso, acho que deve ter mais respeito para com 
as pessoas que lideram esta Câmara, pois são elas que gerem os destinos do Concelho e 
têm apresentado obra. Senhor Deputado, penso que deve se mais respeitador e não 
achincalhar as pessoas que trabalham. Muito obrigado. 

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

favor. 
O Senhor Deputado Marcelino Paiva: 
- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 

               Senhores Deputados, 
Caríssimo Público. 
Não pensava intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, por uma simples e 

principal razão. Não gosto muito de protagonismo, de ter intervenções que possam ser 
supérfluas. Mas como o Senhor Deputado Francisco Cardoso fez uma referência pessoal a 
mim próprio, resolvi intervir precisamente para dizer ao Senhor Deputado Francisco 
Cardoso que tenho por ele uma grande consideração pelo facto de ele ter sido operário na 
sua actividade profissional.  

Tenho por essas pessoas uma grande consideração porque muitas dessas pessoas 
não foram mais além nos estudos porque não tiveram uma escola ao pé de si. De modo 
que há aqui um grande equívoco por parte do Senhor Deputado Francisco Cardoso, pois 
até o considero meu amigo. Não quis apoucar ninguém, nem eu tenho alguma qualidade 
para apoucar quem quer que seja, se o apouquei peço-lhe desculpa. Tenho por si, como 
disse há pouco, uma grande estima, assim como tenho uma grande estima por todas as 
pessoas que aqui estão presentes, em particular pela nossa Presidente da Câmara. 

Vou terminar dizendo que intervirei sempre, mesmo sem ânsia de protagonismo. 
Não tenho essa ânsia de protagonismo por várias razões, uma delas porque já estou numa 
fase terminal da minha vida civil e, então, da vida política muito mais. Devo dizer até 
que, quer na Assembleia Municipal, quer nesta Vereação, há pessoas de qualidade.  

A nossa Assembleia Municipal tem tido a sua actividade e não me parece que 
seja uma actividade pior do que a de outras Assembleias Municipais que já conheci.  

Vou intervir mais uma vez nesta sessão precisamente para não apoucar ninguém, 
mas para enaltecer a qualidade da nossa Autarquia. Tenho dito. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Questionava se mais algum dos Senhores 

Deputados deseja usar da palavra neste ponto.  
Faz favor, Senhor Deputado Francisco Cardoso. Agradecia, no entanto, que 

fosse muito breve.  
 O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Senhor Deputado Rui Costa, o Senhor faz-me lembrar um homem mineiro que 

é um humorista e que é muito considerado no Brasil, que se chama Zeca Pagodinha. O 
Zeca Pagodinha tem uma rábula mais ou menos assim: o Senhor sabe o que é caviá, eu 
nunca vi, nunca à comi, apenas conheço de ter ouvido falá.  

Pois é, Senhor Deputado Rui Costa, o Senhor de política nunca viu, nunca 
comeu, a única coisa que sabe é falar, isso é política de papagaio. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado, eu agradecia que elevássemos as intervenções, que 

controlássemos o tom das críticas e não fossemos para a crítica pessoal. Estamos numa 
Assembleia Municipal onde se discutem interesses do Município, onde deve haver 
elevação, como foi notória nas palavras do Senhor Deputado Marcelino Paiva e em todos 
os outros Senhores Deputados. Agradecia que a partir deste momento todos nós 
pensássemos, seriamente, antes de usarmos a palavra. 

Senhor Deputado Rui Costa faz favor. Agradecia que fosse rápido e respondesse 
com elevação. 

O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Nem com chamadas de atenção as pessoas, às vezes, pensam um bocadinho e 

se elevam nesta sala. Espero que no futuro pensem, antes de subirem a este palanque, para 
não dizerem aquilo que não devem.  

Uma das coisas que pretendia transmitir a esta assembleia é um facto que se 
passou nos últimos dias, o Carnaval. Sempre se pautou por encher as ruas da nossa terra, 
mais uma vez saiu à rua e, curiosamente, está a mudar; porque no fim-de-semana anterior 
ao Carnaval as ruas do nosso concelho encheram-se de crianças; eram cerca de 700, do 
Agrupamento das Escolas de Nelas. Infelizmente, o tempo fez com que se dirigissem ao 
Pavilhão Municipal, mas mesmo assim conseguiram contagiar o ambiente; com a sua 
alegria e animação, fizeram com que as bancadas daquele Pavilhão vibrassem. São as 
nossas crianças, o nosso futuro e o nosso desenvolvimento. 

Também em Canas de Senhorim, cerca de 200 ou 300 crianças saíram à rua. 
Essas com mais felicidade, pois o São Pedro ajudou e o desfile deu-se na rua. Quanto aos 
corsos carnavalescos de Domingo e de Terça-feira de Canas de Senhorim, como sempre, 
brindaram-nos com bastante alegria na rua, com os foliões e as demais pessoas do nosso 
concelho a saltarem e a pularem.  

Em Nelas, infelizmente, devido a factos ainda não apurados, só saiu um bairro. 
De qualquer maneira, há que deixar aqui o nosso Muito Obrigado aos dois bairros de 
Canas de Senhorim e ao Bairro do Cimo do Povo que, com alegria, contribuíram para 
mais um Carnaval no nosso concelho. A estes três bairros e à organização de todo o 
Carnaval concelhio um Muito Obrigado.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais algum dos Senhores Deputados deseja 

usar da palavra?  
Uma vez que não temos mais ninguém inscrito e antes de passar a palavra ao 

Senhor Vereador Manuel Marques que, como estamos no período de informações, irá 
intervir, por escrito, nesta Assembleia, em defesa da sua honra, ratificando as afirmações, 
por si proferidas, em reunião de Câmara. 

Mas antes disso, queria informar os Senhores Deputados que já recebi a resposta 
à moção apresentada pelo Senhor Deputado Borges dos Santos e aprovada por todos nós, 
a qual só não foi enviada a todos os Senhores Deputados porque não chegou 
atempadamente; no entanto, tenho aqui algumas cópias para quem esteja interessado. 
Aproveito ainda para informar que a resposta a todos os quesitos me deixa descansado 
porque tudo está a ser feito de acordo com o programado, não havendo, por isso, qualquer 
problema, nem alarme. Ainda assim, volto a referir que, se algum dos Senhores estiver 
interessado, tenho aqui algumas cópias; se não chegarem e houver mais interessados 
poderão, no final desta Assembleia, solicitá-las que eu farei com que chegue a vossa casa. 
Pretendo com isto evitar fotocopiar algo que pode não interessar a todos. 

Passo, agora, a palavra ao Senhor Vereador Manuel Marques. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Muito obrigado Senhor Presidente.  
Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Digníssimo Público. 
Na última Assembleia Municipal fui interpelado por um assunto relativo a uns 

chocolates e fiz questão de dizer que responderia por escrito à interpelação que me foi 
dirigida. Vou passar a ler: 

“Resposta à Intervenção do Senhor Dílio Francisco na Assembleia Municipal de 
29 de Dezembro de 2006.   

A intervenção lida pelo cidadão Dílio Francisco na última Assembleia 
Municipal enferma, em nosso entender, de alguns erros. 

Assim vejamos: 
Sustenta o seu reparo, evocando uma intervenção que fizemos na reunião do 

executivo, referente à polémica dos chocolates distribuídos pela Câmara Municipal às 
crianças, sem que, como ele afirma tenha estado presente naquela reunião. 

Mas há muito nos habituámos a que algumas pessoas, felizmente poucas, teçam 
considerações a nosso respeito sem nos conhecerem. 

Algumas pessoas ousam até mesmo proferir afirmações como sendo nossas e 
que, efectivamente nunca as dissemos. Felizmente que os seus mentores estão 
identificados e as pessoas de bem sabem quais são as suas verdadeiras motivações para 
esse insidioso comportamento. 

No seu texto acusa-nos de faltarmos à verdade, por presumivelmente termos dito 
que teria sido o senhor Dílio Francisco a alertar os órgãos de Comunicação Social. 
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Hoje, decorridos quase dois meses sobre a data da reunião, não podemos afirmar 
com clareza se proferimos tal frase. 

No entanto, já que nos é dada a oportunidade de traduzirmos a escrito o nosso 
pensamento e responder ao Senhor Dílio, queremos dizer o seguinte: 

Escreveu o senhor Dílio Francisco: “como sou e me considero um pai 
preocupado fiquei apreensivo quando me foi transmitido que nas festas em questão as 
crianças se queixavam do chocolate. É legítimo direito dos pais questionarem-se acerca 
das condições dos produtos que os seus filhos consomem. Se as pessoas ficam ofendidas 
por tal situação mais alerto que não abdico do dever e obrigação de defender os meus, 
sejam filhos, parentes, amigos ou outros.” 

É exactamente nestes dois parágrafos da intervenção do senhor Dílio Francisco, 
que com o devido respeito, contestamos o tratamento dado por ele ao assunto. 

Atrevemo-nos a dizer que a sua atitude tem uma forte motivação política e 
fundamentamos a nossa opinião formulando algumas questões resposta. 

Assim: 
Alguma vez o senhor Dílio Francisco, que cremos ser um pai preocupado antes 

da publicação da sua entrevista no jornal, se dirigiu aos Serviços da Câmara Municipal, 
como outros fizeram, para averiguar validade/qualidade dos chocolates? 

Que nós saibamos nunca! 
Alguma vez este pai preocupado questionou as Autoridades de Saúde Pública 

quanto à validade e qualidade dos chocolates? 
Que nós tenhamos conhecimento nunca! 
Alguma vez este pai preocupado disse como outros pais disseram: “não acredito 

que a Câmara tenha feito de propósito” ou “não posso dizer que o chocolate estivesse 
estragado” 

Que nós tivéssemos conhecimento nunca! 
Alguma vez o senhor Dílio Francisco esclareceu o porquê de, num universo de 

tantos pais e encarregados de educação, apenas a sua fotografia apareceu no Jornal 
Correio da Manhã, aproveitando a oportunidade para lançar algumas dúvidas referentes 
ao prazo de validade e qualidade dos chocolates? 

Que nós saibamos nunca! 
Alguma vez o Jornal Correio da Manhã publicou um artigo como sendo 

interveniente o senhor Dílio Francisco e com o título: “Alguns encarregados de educação 
de alunos do primeiro ciclo e ensino básico de Nelas acusam, acusam (repetição nossa) a 
autarquia local de ter oferecido aos filhos um chocolate em forma de Pai Natal “com 
mau sabor” e com um prazo de validade “muito duvidoso”. 

Sim publicou! 
Alguma vez este pai preocupado, depois de todos os esclarecimentos prestados 

pela autarquia, reconheceu que tudo não passou de um mal entendido? 
Que nós saibamos nunca! 
Porque também somos pais e um qualquer dia destes avô, sempre nos 

preocupámos com a saúde e bem estar dos nossos filhos, defendendo os seus direitos e 
interesses nos locais próprios, como é naturalmente correcto, sem usarmos as páginas dos 
jornais. 
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Por isso, não foi forçoso concluirmos que o tratamento dado pelo senhor Dílio 
Francisco à questão dos chocolates é minimamente estranho e que ele com este assunto 
não pretendesse criar um facto político.    

Nelas, 23 de Fevereiro de 2006. 
O Vereador da Coligação PSD/PP, militante do PP, 

Manuel da Conceição Marques 
 

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

               Damos, assim, por encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia e 
passávamos de seguida para o Período da Ordem do Dia, ponto 2.1. – Informação da 
Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, nos termos da alínea e), do 
nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de Janeiro. 

Foi escrita e endossada a todos os Senhores Deputados. 
 

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

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

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar a 
Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 29 de Dezembro último até hoje. 

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Rotunda de Casal Sancho; 
- Passeios da Rua Eng.º Vilhena, em Nelas; 
- Esgotos e Águas Pluviais da Av.ª António Lobo Antunes, em Nelas; 
- Alargamento/construção de muro na Rua do Rossio Velho, em Canas de 

Senhorim; 
- Construção de muros e passeios na Rua do Cemitério, em Lapa do Lobo;  
- Alargamento e construção de muro no Caminho do Carvalhal, em Vila Ruiva; 
- Alteração da rede de esgotos no Caminho dos Barreiros até à fossa, em Vila 

Ruiva; 
- Limpeza de bermas e arranjos de caminhos em Aguieira;  
- Preparação do terreno para o Parque Infantil de Aguieira; 
- Limpeza de bermas e caminhos florestais em Carvalhal Redondo;  
- Colocação de portão no cemitério de Carvalhal Redondo;  
- Alargamento e construção de muro no caminho de acesso ao campo de 

Futebol, em Vilar Seco, (em colaboração com a Junta de Freguesia); 
- Requalificação da área envolvente à Escola Primária de Moreira. 
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Requalificação do Parque Infantil Padre Manuel, em Canas de Senhorim; 
- Construção de Passeio/Estacionamento na Zona Industrial de Nelas;  
- Construção de Habitação Social/”2 Fogos” na Póvoa de Luzianes;  
- Ampliação da Escola de Póvoa de Santo António; 
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- Capela Mortuária de Carvalhal Redondo; 
- Beneficiação do acesso à Escola Secundária, em Nelas; 
- Requalificação do Largo Loureiro Assunção, em Vilar Seco; 
- Arranjos exteriores da Escola Pré-Primária, de Lapa do Lobo; 
- Construção da Capela Mortuária de Moreira; 
- Instalação de energia eléctrica em Baixa Tensão na Quinta da Cerca; 
- Calcetamento da Rua António Joaquim Henriques, em Nelas; 
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Colocação de guias e pavimentação junto aos Blocos Habitacionais na Avª. 

Engº. Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim;  
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Pavimentação de passeios no Loteamento do Cabeço, em Folhadal; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
- Construção das novas Oficinas Municipais;  
- Pavimentação da área envolvente à rotunda das Caldas da Felgueira; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Aguas Pluviais das Ruas Fonte do Castanheiro/Shell, em Nelas; 
- Passeios da Avª. da Liberdade, em Nelas; 
- Electrificação subterrânea na Rua de Ligação da Rua Abílio Monteiro à Rua do 

Freixieiro, em Canas de Senhorim;  
- Águas Pluviais na Avª. dos Bombeiros Voluntários, em Canas de Senhorim;  
- Muro no acesso ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim; 
- Construção da cozinha no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas; 
- Limpeza de colectores de saneamento em várias povoações do Concelho;  
- Construção da rede de esgotos e águas na nova estrada de Senhorim; 
- Colector de esgoto na Rua do Talegre, em Carvalhas;  
- Recuperação do Parque Infantil do Areal, em Nelas;  
- Requalificação dos passeios na entrada do Loteamento de Santo António, em 

Nelas.  
- Alargamento do campo de futebol, em Vale de Madeiros; 
- Pavimentação de passeios pedonais, em Lapa do Lobo; 
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Janeiro de 2007: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

603.276,49 euros, 
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 940.853,12 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Agosto de 2006; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 434.871,66 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, irá usar da palavra a Senhora Presidente da Câmara para 

prestar alguns esclarecimentos e mais algumas informações conforme nos tem habituado.  
A Senhora Presidente da Câmara: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
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Senhores Deputados, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Caro Público. 
O nosso primeiro ano de actividade consistiu, fundamentalmente, em aferir a 

realidade do concelho nas mais diversas áreas de intervenção do Município. 
Chegou o momento de estar em plena fase de planificação, em que definimos as 

áreas prioritárias para o concelho conjuntamente com os Municípios vizinhos, no âmbito 
do Quadro de Referência da Estratégia Nacional, o QREN, e iremos elaborar projectos 
conjuntos que se ajustam às nossas opções. 

Como sabem, as regras dos fundos comunitários estão hoje completamente 
alteradas, não cabendo, ou cabendo em muita pouca medida, a realização de obras avulsas 
para os Municípios. 

As prioridades estabelecidas pelo Governo estão bem tipificadas em escala, 
primeiro as opções de âmbito nacional, depois as de âmbito regional e só por último as de 
ordem intermunicipal. 

Deste modo, foi nossa preocupação ir ao encontro dos nossos vizinhos e colocar 
em cima da mesa um conjunto de opções ao nível das acessibilidades, do ambiente e da 
indústria, e às quais eles se associaram e fizeram questão de se vincular na luta pela sua 
concretização.  

Falamos, por exemplo, do IC37 com os Municípios de Viseu e Seia e que em 
reunião conjunta com o Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, Dr. Paulo 
Campos, manifestámos a vontade de ver realizado este eixo. É um eixo rodoviário que 
colocará Nelas em nova e estruturante centralidade rodoviária com a ligação ao IC12 e, 
concomitantemente, à A25 e à futura A24.  

Não esquecemos também a ligação ferroviária que é para nós uma preocupação 
e que incluímos nas nossas opções estratégicas. Estes eixos terão maior mobilidade e 
progresso a um interior esquecido e marginalizado.  

Devo dizer que o Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas teve a maior 
sensibilidade para este assunto. Obtivemos, como resposta, que se trata de uma opção das 
Estradas de Portugal na Rede Itinerários Complementares à qual irá dar prioridade em 
favor da coesão territorial, do melhoramento da qualidade de vida para o Interior e na 
promoção de redes policêntricas de cidades em conformidade com a agenda para a 
valorização do território, estou-me a referir ao QREN. 

Nelas terá condições, assim, para se tornar um centro de desenvolvimento 
industrial pela sua privilegiada situação geográfica. Estamos a colocar todo o nosso 
empenho para que este desejo se transforme numa realidade e para que o concelho 
continue, como até agora, a ser atractivo aos investidores, sendo estes igualmente 
parceiros a considerar no QREN, uma vez que as parcerias públicas ou privadas irão ser 
estimuladas e apoiadas na agenda para os factores de competitividade, em que um dos 
principais objectivos passa pelo aumento da competitividade do país, das empresas e das 
regiões. 

Neste âmbito é, também, nosso objectivo aumentar a eficiência e a eficácia dos 
serviços prestados pelo Município, estando neste particular a dar passos significativos 
para modernizar os nossos Serviços tendo em vista, não só a redução de custos, como a 
melhoria dos processos de gestão e a inovação de procedimentos. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 16

Esta actuação será coadjuvada pela aposta que faremos na valorização e 
qualificação dos nossos recursos humanos. E desde já devo dizer que fizemos uma aposta 
na candidatura às TASES Profissionais de Técnicos Superiores através do Programa 
PEPAL.  

Neste momento está já a decorrer um concurso com uma adesão significativa de 
candidatos, a rondar as duas centenas, e que de acordo com as áreas de formação que nós 
escolhemos serão muito úteis aos técnicos da Câmara Municipal para ajudar na 
elaboração de processos de candidatura que queremos fazer e que esperamos serem 
elegíveis.  

Contrariamente ao que muitos têm apregoado, estes técnicos superiores não irão 
onerar significativamente o Orçamento Municipal, será útil o contributo destes 
profissionais e cabe à Câmara a responsabilidade de apenas pagar 25% do custo total. 
Vimos nesta oportunidade um forte contributo para esta fase difícil de adaptação pois 
serão muitos os programas operacionais a implementar e o tempo útil disponível é pouco 
para apresentar as candidaturas. 

Muitas foram as Câmaras que se candidataram a este Programa da DGAL, mas 
poucas também o fizeram de modo como nós nos organizámos. A título de exemplo, no 
distrito de Viseu, somente a Câmara de Viseu obteve o mesmo número de estágios que a 
nossa, seis no total. Todas as outras Câmaras apenas se ficaram por um ou dois técnicos 
superiores. Quero aqui prestar a minha pública homenagem aos Serviços Técnicos da 
Câmara Municipal, pelo modo competente e rápido como elaboraram os processos com 
vista às candidaturas a estes estágios. 

Estes tempos de mudança e reformas requerem da nossa parte a máxima 
atenção, não só no que ao QREN importa mas no que respeita também às novas 
competências municipais previstas pela nova Lei das Finanças Locais. Como é sabido, o 
Governo quer transferir para as Autarquias mais competências nas áreas da Saúde, da 
Educação, da Acção Social e do Ambiente. 

Já o experimentámos na área da Educação assumindo um conjunto de 
responsabilidades sem que a dotação financeira fosse suficiente para realizar as tarefas. 
Temos feito um significativo esforço para prestar um bom serviço aos alunos, às famílias 
e aos professores, capaz de ser efectivamente melhor do que o anteriormente prestado. 
Temos em alguns casos, como referi, assumido responsabilidades à custa do esforço do 
Orçamento Municipal. Não vamos, no futuro, admitir que nas áreas agora em estudo, para 
futuras transferências de competências, aconteça o que agora acontece, isto é, 
transferências tardias para pagamento aos professores, refeições e transportes. Se nos 
querem transferir competências, estamos disponíveis para as assumir mas queremos 
garantias de que a este respeito haja os recursos financeiros que acompanhem essa 
transferência de competências. 

Quero aqui salientar que muito nos preocupam as notícias do encerramento de 
escolas no concelho. Nas reuniões que temos mantido com responsáveis da DREC e do 
CAE de Viseu, manifestámos a nossa oposição a esta vontade continuada de encerrar 
escolas. 

Temos investido no melhoramento do parque escolar do concelho e essas 
melhorias são bem visíveis. Temos conseguido prestar bons serviços de refeições e todos 
os alunos beneficiam de actividades de enriquecimento curricular. Por isso é com muita 
apreensão que olhamos para esta vaga de encerramento de escolas por todo o país. Vamos 
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aguardar pelo que a Carta Educativa nos oferece, enquanto instrumento de planeamento e 
que, articulada com outros planos, irá orientar e fundamentar as decisões do Município no 
ordenamento da rede educativa, promovendo a equidade na utilização e afectação dos 
recursos educativos.  

Ao mesmo tempo procuraremos continuar a diligenciar junto das entidades 
competentes para que os anseios das populações de Nelas sejam ouvidos.  

As nossas preocupações não se resumem às questões de planeamento 
estratégico, apesar de estruturantes. Por infelicidade, outros problemas de ordem social 
fizeram do concelho notícia; há muito que assumimos a responsabilidade de activamente 
desenvolver iniciativas para apoiar e orientar os trabalhadores e as famílias dos 
desempregados da Johnson Controls. Passado o mês de Janeiro e quase todo o mês de 
Fevereiro, estamos em condições de afirmar que o Protocolo que estabelecemos com a 
Fundação Bissaya Barreto irá dar resposta a grande parte das solicitações dos primeiros 
cento e nove desempregados. 

Sei que muitos foram os que pretenderam desvalorizar esta iniciativa. Não foi 
nosso objectivo substituir-nos a ninguém, mas sempre o fizemos, cooperando e 
estabelecendo parcerias com as diversas instituições, desde a Segurança Social ao Centro 
de Emprego e Formação Profissional, com um único objectivo, o de ajudar os 
trabalhadores e as famílias. É esta a nossa postura, uma postura responsável. 

Se dúvidas houve quanto à importância e credibilidade deste Protocolo, o 
Senhor Ministro do Trabalho e Segurança Social, Dr. Vieira da Silva, fez o favor de as 
dissipar, ao mesmo tempo que, em audiência por nós solicitada, nos felicitou pela 
iniciativa e também se associou à mesma pela complementaridade que trazia às iniciativas 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

É um Protocolo que teve na sua génese um diagnóstico aos trabalhadores, um 
diagnóstico de oportunidades no concelho que originaram um plano baseado em dois 
eixos de desenvolvimento, empreendorismo e reintegração no mercado de trabalho e um 
eixo de sustentabilidade, qualificação e respostas de formação.  

Estamos certos que o trabalho realizado irá futuramente ser útil, mas muito há 
ainda por fazer. O grande problema destas pessoas resolve-se, fundamentalmente, com 
novas oportunidades de realização profissional.  

Não temos deixado de procurar as sinergias necessárias para que isso aconteça. 
Temos procurado captar novos investimentos e novos empreendimentos. Temos também 
alguns motivos para confiar no sucesso das sucessivas diligências, tanto com o Senhor 
Secretário de Estado da Indústria, como com o Senhor Presidente da Associação 
Portuguesa do Investimento. Ambos têm demonstrado um empenho significativo e grande 
sensibilidade para a resolução deste problema e esperamos, muito em breve, dar boas 
notícias a estes desempregados e respectivas famílias. 

Para aqueles que dizem que da nossa parte pouco empenho tem havido no apoio 
e fomento industrial, quero dizer-lhes que é com discrição e diplomacia que conseguimos 
cativar as diversas partes, não é com estrondos e anúncios serôdios que realizamos obra. 

Por último, não posso deixar de passar sem falar do grande acontecimento 
cultural e social que é, para o concelho de Nelas, o Carnaval, começando pelo da Criança, 
que é um verdadeiro convite ao regresso à infância. Embora com o transtorno e a 
incerteza do tempo, foi um sucesso; os Agrupamentos de Escolas e as Associações de 
Pais tiveram da parte da Câmara Municipal todo o apoio solicitado, inclusive, 
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contribuímos com a participação das Auxiliares da Câmara e com os Professores das 
Actividades de Enriquecimento Curricular, que acompanharam os alunos durante os 
desfiles. 

Penso que o sucesso destas actividades se deve, fundamentalmente, ao empenho 
e dedicação inexcedíveis das Comunidades Educativas de cada Agrupamento e quero, por 
isso, em nome do Executivo, agradecer, em primeiro lugar, às crianças, aos professores, 
às auxiliares e aos pais pelo modo como vão, a cada ano que passa, transformando o 
Carnaval da Criança numa tradição que começa a ser referência além do concelho. 

Quanto aos já tradicionais Carnavais de Nelas e Canas de Senhorim, este ano, 
mesmo com alguns contratempos, não deixaram de ser aquilo que há muito nos 
habituámos a ter: espectáculo de alegria, cor, música e animação. 

Em Canas de Senhorim o nosso contributo para o secular e tradicional evento 
pautou-se por uma colaboração estreita com as Associações promotoras, em parceria com 
a Junta de Freguesia, não hostilizando, como no passado bem recente, as Associações que 
muito se empenham por manter viva esta tradição, proporcionando um espectáculo que 
atraiu muito público, sem nunca se desviar das suas raízes. 

Em Nelas, sendo tradição um Carnaval pago para poder ser visto, optámos por 
propor às Associações promotoras dos corsos a entrada gratuita, pois, para além de 
podermos atrair e criar novos públicos, quisemos solidarizar-nos e ajudar as famílias mais 
desfavorecidas, ao mesmo tempo que daríamos um contributo importante ao comércio 
local.  

Penso que os objectivos foram plenamente alcançados, pois tivemos uma 
afluência de público como nunca havia acontecido, fruto também de uma estratégia de 
divulgação bem concebida e com custos mais reduzidos. Os comerciantes ficaram 
satisfeitos e os foliões puderam partilhar o seu esforço e dedicação com os milhares de 
pessoas que nos visitaram. Pena foi que não se oferecesse a todos os que nos visitaram o 
espectáculo completo, pois, por razões alheias à Câmara Municipal, o corso do Bairro da 
Igreja não saiu à rua. 

Quero esclarecer que, tal como em anos anteriores, tudo foi disponibilizado às 
associações para realizarem com total independência e autonomia os seus corsos. 

Nunca nos imiscuímos nos processos de decisão internos das associações, pois 
isso seria violar o mais básico dos princípios do associativismo. Espero que, no futuro, 
possamos ter novamente a normalidade do regresso ao Carnaval nas ruas de Nelas.  

Para terminar, e com o aproximar da chegada da Primavera, aproveito aqui para 
anunciar a Festa da Primavera promovida pelo Município que vai ter início a 21 de Março 
e se prolongará até ao dia 31 do mesmo mês. Trata-se de um evento em que pretendemos 
envolver múltiplas actividades de carácter cultural, teatro, música, desporto e as 
conferências. 

Destaco o primeiro dia, 21 de Março, que é o Dia Mundial da Árvore, em que as 
crianças irão contribuir para a renovação arbórea do concelho e realço ainda o dia 22, que 
é o Dia Mundial da Água, que será comemorado com uma visita ao Oceanário pela turma 
de diabéticos que frequentam as aulas de ginástica e de hidroginástica. 

Todas as actividades da Festa da Primavera serão objecto de uma divulgação 
mais cuidada, nesta tarefa de sensibilização para a preservação do ambiente e da 
qualidade de vida; eu lanço aqui um repto para a participação de todos nos eventos que se 
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realizarão e que terminarão em apoteose no dia 31 de Março com a realização de mais um 
Gimnocentro. Boa noite e muito obrigada. 

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigada Senhora Presidente. Passo, agora, a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelino Paiva, faz favor, 
O Senhor Deputado Marcelino Paiva: 
- Tenho muita honra em pertencer à Coligação, que venceu as últimas eleições 

autárquicas. Tive na semana passada um momento de vaidade, sabem porquê? Tive um 
contacto emergente de Coimbra, do Gabinete de Recursos Humanos da sua Câmara 
Municipal, que trata das relações de emprego. Fui confrontado com uma notícia 
agradável, pois a Câmara de Nelas foi a primeira Câmara, foi-me dito isto, que aderiu ao 
Programa de Estágios Profissionais da Administração Local. 

Tive um momento de vaidade porque uma Câmara, como a de Coimbra, não 
esteve à frente da Câmara de Nelas. No meio de 308 Câmaras, a Câmara Municipal de 
Nelas foi a primeira a organizar esta actividade da Administração Central. Tem mérito, é 
positivo e eu tive um momento de vaidade por pertencer a esta gente, a todos nós, a este 
conjunto de pessoas que, no fundo, devem mais girar à volta das ideias e não tanto das 
pessoas. 

Veio uma ideia da Administração Central e esta Câmara deu uma resposta 
imediata e positiva que mereceu e merece a atenção de outras Câmaras Municipais. 

Presumi que a Senhora Presidente da Câmara aqui viesse fazer referência a essa 
actividade e, por isso, há pouco disse que iria intervir.  

Nós, apesar das nossas limitações, temos também qualidades e essas qualidades 
devem ser devidamente enaltecidas. Devemos fazer discussões mais à volta das ideias do 
que à volta das pessoas que têm essas ideias. As ideias vão ficando e as pessoas vão 
passando, vão perecendo. 

Como cidadão dou os meus parabéns à Câmara Municipal de Nelas por esta 
actividade que mereceu a atenção de uma Câmara Municipal como a Câmara de Coimbra. 
Tenho dito. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado Marcelino Paiva. Questionava se mais algum 

dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste ponto. Senhor Deputado Francisco 
Cardoso, faz favor. 

O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Eu queria só justificar a saída da minha camarada Margarida; ela não se estava 

a sentir bem e solicitou-me para pedir desculpa ao Senhor Presidente por se ter ausentado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor deputado, aproveito assim para informar que a partir 

deste momento temos na sala 24 deputados e não 25 como inicialmente. 
Dou agora a palavra ao Senhor Deputado Rui Costa, faça favor. 
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O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Senhor Presidente da Mesa, pretendia pedir-lhe que chama-se a atenção de 

alguns dos Senhores Deputados. Para que se fosse possível, durante o resto da reunião, 
quer nesta quer nas próximas. Para evitar o que aconteceu, ainda na minha intervenção 
anterior, bem como na intervenção da Senhora Presidente. Alguns dos Senhores 
Deputados presentes nesta sala, principalmente os da bancada do Partido Socialista, 
deveriam respeitar quem se dirige ao púlpito para proferir palavras e não optassem por 
uma amena cavaqueira, desrespeitando quem quer trabalhar. 

Senhor Presidente, pedia que ficasse registado e que numa próxima não 
acontecesse. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado e, se me permite, ia corroborar com o que 

acaba de sugerir. Penso que isso parte de um princípio inabalável, que é o respeito. Todos 
nós somos cidadãos, todos nós temos direitos, temos vontades, temos liberdade. Mas a 
nossa liberdade acaba onde começa a do nosso vizinho e, é nesse princípio democrático 
que todos nós devemos estar nesta Assembleia. É esse o princípio democrático que, desde 
o primeiro dia, pedi que os Senhores Deputados utilizassem nas suas intervenções. 

Pode continuar Senhor Deputado Rui Costa. 
Senhor Deputado Rui Costa: 
- Ainda neste ponto queria realçar um planeamento estratégico desenvolvido por 

este Executivo Camarário. As promessas eleitorais são cumpridas.    
Senhora Presidente, está de parabéns. Conseguiu fechar o Parque Infantil que 

estava ilegal e que o Executivo Camarário anterior nunca teve a coragem de fazer. Mas, 
mais do que isso, fechou-o e agora abriu-o em perfeitas condições.   

De referir, também, que o trabalho não se esgota nas promessas eleitorais. Não 
nos esquecemos das parcerias sociais, resultantes dos protocolos celebrados com a 
Instituição Bissaya Barreto, para fazer face a esse malfadado destino que é o desemprego 
nacional, destino esse que este Governo não consegue solucionar. Deveríamos lançar 
alguns reptos ao Governo, pois seria sua obrigação pensar em desenvolver mais indústria 
e conseguir dialogar com os nossos industriais, como faz esta Câmara Municipal. Isto é 
que é trabalho; fazê-lo em antecipação, é preparar e acautelar o futuro.    

Sabemos muito bem que houve Quadros Comunitários, que ao longo destes anos 
passaram por Portugal, que não foram devidamente aproveitados. Foram milhões e 
milhões de euros que foram devolvidos à Comunidade Europeia porque não se trabalhou. 
Há Câmaras Municipais que, simplesmente, não desenvolviam o trabalho de gabinete e, 
quando queriam apresentar alguma coisa, já tinha passado o prazo. A nossa Câmara 
Municipal já está a trabalhar, em antecipação, para que os frutos possam ser colhidos. 

Trabalhar em antecipação é, por exemplo, o caso do Centro de Saúde de Nelas. 
Como todos viram, fez-se trabalho e as Urgências não encerraram; enquanto, 
infelizmente, outros Centros de Saúde fecharam. 

Tem havido diálogo estreito com os industriais; veja-se o caso da Borgstena, a 
que se devem dirigir os parabéns, porque já está a laborar em tempo recorde, e a que a 
Câmara Municipal disponibilizou o seu apoio. Este é o trabalho desenvolvido neste ano e 
meio de mandato. Peço à Senhora Presidente que continue com esta determinação. Muito 
obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Francisco Cardoso, deseja 

usar da palavra? Faça favor. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- O Senhor Deputado Rui Costa continua a bater no mesmo tambor, como eu 

tenho as costas largas, pode continuar a bater quanto quiser. 
Senhora Presidente, peço-lhe desculpa pelo facto de, durante o seu discurso, 

estar na conversa com a Senhora Deputada Margarida Campos, mas ela estava, 
precisamente, a dizer-me que não se sentia muito bem e que teria de se ir embora. 

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

usar da palavra neste ponto?  
Uma vez que não há mais ninguém inscrito, passamos, então, ao ponto 2.2. da 

Ordem de Trabalhos e que é – Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o 
projecto de alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Loteamento de 
Santo António – Sinalização Rodoviária, que foi enviado a todos os Senhores Deputados.  

Sobre este ponto, pergunto se algum dos Senhores Deputados deseja usar da 
palavra. Uma vez que mais ninguém pretende usar da palavra neste ponto, vamos pôr o 
ponto à votação – Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Loteamento de Santo António – 
Sinalização Rodoviária.  

Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 
O Senhor Primeiro Secretário:  

 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Loteamento de Santo António – 
Sinalização Rodoviária, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 
0 abstenções e 0 votos contra, isto é, por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos agora, sim, ao ponto 2.3. – Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, 

do artº. 53., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, o projecto de alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – 
Proibição de estacionamento e rampeamento em frente ao estabelecimento da Planycorpo. 

Alguém deseja usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado Francisco 
Cardoso, faz favor. 
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O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Sei que, felizmente, cada vez há mais automóveis e cada vez há mais pessoas 

que têm possibilidades de adquirir automóvel. Penso que estaria na hora de a Câmara 
Municipal, se poder e tiver orçamento para isso, arranjar um parque de estacionamento 
pago, para albergar uma quantidade grande de viaturas. É esta ideia que eu deixava, se 
fosse possível construir, aqui numa zona central que estivesse livre, um parque de 
estacionamento, mesmo que seja pago.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Pedro Moreira, faz favor. 
O Senhor Deputado Pedro Moreira: 
- Boa noite Senhor Presidente, 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas de Bancada, 
Estimado Público. 
Só queria esclarecer que a Planycorpo é uma clínica de fisioterapia e, no 

documento que foi entregue a todos os Deputados desta Assembleia Municipal, diz-se 
assim:  

- “A requerente solicita que se proceda ao rampeamento do passeio e colocação 
de sinalização de estacionamento proibido, em frente ao estabelecimento de fisioterapia, 
denominado Planycorpo, na Rua do Castanheiro, n.º1, Bloco 1, R/C Dto., de forma a 
eliminar barreiras urbanísticas e permitir o acesso às pessoas com mobilidade 
condicionada.  

- As pessoas com mobilidade reduzida devem ter acesso facilitado a todos os 
sistemas e serviços da comunidade, de acordo com o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de 
Maio”. 

Esta é a razão da proibição de estacionamento em frente a este estabelecimento; 
penso que não causa nenhum incómodo ao Senhor Deputado Francisco Cardoso. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Vereador Manuel Marques, deseja usar da palavra? Vai usar da palavra 

o Senhor Vereador Manuel Marques. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Peço desculpa Senhor Presidente, mas penso que o Senhor Deputado Pedro 

Moreira esclareceu o Senhor Deputado Francisco Cardoso. Todas estas questões são 
sempre precedidas de uma informação dos Serviços Técnicos. Quanto a um possível 
parque de estacionamento, a Câmara está determinada em adquirir um espaço bem perto 
da Praça do Município para poder resolver a questão. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Penso que os esclarecimentos estão feitos. 

Pergunto, se mais alguém deseja usar da palavra neste ponto. 
Uma vez que mais ninguém pretende usar da palavra, vamos pôr então o ponto à 

votação. E o ponto 2.3. – Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
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alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Proibição de estacionamento e 
rampeamento em frente ao estabelecimento da Planycorpo. 

Perguntava, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por 
unanimidade. 

 
O Senhor Primeiro Secretário:  

 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 – Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto de 
alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas – Proibição de estacionamento e 
rampeamento em frente ao estabelecimento da Planycorpo, foi posto à discussão, tendo 
obtido 24 votos a favor, 0 abstenções, 0 votos contra, isto é, aprovado por unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Passamos assim ao ponto 2.4. – Dar conhecimento do Relatório anual de 

actividades da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, nos termos da 
alínea h), do ponto 2, do art.º 18.º e dos pontos 1, 2 e 3 do Art.º 32.º. da Lei n.º 147/99 de 
1 de Setembro. 

E sobre este ponto pergunto se algum dos Senhores Deputados deseja usar da 
palavra? Senhor Deputado Francisco Cardoso, faça favor. 

O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Creio que é só para tomarmos conhecimento do Relatório, e nós, Partido 

Socialista, resta-nos agradecer e louvar o trabalho desta Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens em Risco, que terminou funções e que desempenhou as funções com 
independência e profissionalismo. 

O PS reconhece que as pessoas que compõem a próxima Comissão vão trabalhar 
com independência em relação ao poder e deseja que o poder lhe proporcione as 
condições e os materiais que puder para o desempenho do seu trabalho. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado Francisco Cardoso. Pergunto, se mais algum 

dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste ponto. Senhor Deputado Rui Costa, 
faça favor. 

O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Esta Comissão que agora inicia funções vai ter que trabalhar muito, visto que 

no ano de 2006 foram sinalizadas 59 crianças em risco. 
Para quem pensa que, por estarmos numa zona do interior, não seria uma zona de 

muito risco, a realidade demonstra algumas preocupações. No entanto, a Comissão de 
Protecção de Menores tem estado atenta e, a prová-lo, está o trabalho desenvolvido 
durante estes últimos anos. A eles o nosso Muito Obrigado.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Como mais ninguém pede o uso da palavra 

passávamos ao ponto 2.5.e último ponto da Ordem de Trabalhos, que é – Aprovar, nos 
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termos da alínea m), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os Estatutos da Associação de 
Municípios da Região Dão-Lafões. 

Pergunto, se algum dos Senhores Deputados deseja usar da palavra neste ponto. 
Senhor Deputado Francisco Cardoso, faça favor. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- É só para dizer que não me oponho aos Estatutos e só queria chamar aqui a 

atenção para a Senhora Presidente da Câmara para a heterogeneidade dos concelhos que 
compõem esta Associação. 

Por exemplo, temos o Município de Aguiar da Beira, Castro Daire, Penalva do 
Castelo, São Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva, que são Municípios que não estão tão 
desenvolvidos como o Município de Nelas, o de Viseu e o de Tondela.  

Por isso é que eu peço à Senhora Presidente que tenha uma fiscalização cuidada 
daquilo que nós vamos ter que dar e daquilo que nós vamos ter que receber. Se tiver que 
fazer cara dura e feia para defender o nosso Município, não hesite. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Rui Costa, quer usar da 

palavra? Faça favor. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Mais uma vez esqueceu-se de algo Senhor Deputado. Então Mangualde, 

Tondela, Viseu, não fazem parte desta Associação? E se são Municípios desenvolvidos 
Senhor Deputado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhores Deputados, agradecia que não houvesse diálogo, faz favor. Agradecia 

que fosse directo ao assunto Senhor Deputado Rui Costa.  
O Senhor Deputado Rui Costa: 
- Mangualde, Tondela, Viseu, é óbvio que todos os Municípios têm direito à 

vida e, se calhar, se viesse aqui perguntar o porquê da nossa entrada nesta Associação de 
Municípios da Região Dão-Lafões, então sim ficávamos mais esclarecidos. 

Mas não, vem questionar, concelhos vizinhos. Desculpe que lhe diga, não diz 
nada. 

Senhor Presidente, gostava de ser esclarecido sobre o porquê da nossa inclusão 
nesta Associação. Se calhar, sairíamos todos a ganhar porque percebíamos o porquê da 
entrada nesta Associação.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Deputado. Agradecia mais uma vez e espero última 

que fossemos elevados, não falássemos directamente para ninguém. Isto é um assunto 
político não é um assunto pessoal. 

O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Ó Senhor Presidente, custa-me vir para aqui e partilhar passos com indivíduos 

que não pescam nada disto. Aquela do Zeca Pagodinha aplica-se perfeitamente 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Haja moderação e respeito Senhor Deputado. Parece-me que não falo 

português pois acabei de vos pedir para não baixarmos o nível.  
 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Está bem Senhor Presidente 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Não, não, está bem, então vamos moderar isso, faz favor. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Eu sei que Viseu faz parte, eu sei que os outros fazem parte e estão em paralelo 

com o desenvolvimento do concelho de Nelas.  
Aquilo que eu quis chamar a atenção à Senhora Presidente e parece que, 

desculpem lá se eu a ofendi, ou se ofendi o Senhor Deputado, porque eu sei para que 
serve esta Associação. 

Quando o Senhor andava na barriguinha da sua mãe já eu sabia. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Senhor Deputado cinja-se ao assunto se faz favor. 
O Senhor Deputado Francisco Cardoso: 
- Não, não estou a ofender, ainda o Senhor Deputado era criança, já eu sabia 

para que é que serviam as Associações. O Senhor deve ter 33, ou 34,ou 35 anos, eu tenho 
64 Senhor Deputado.  

- Tenho mais de vida que o Senhor de conhecimento.  
Por isso o que pedi à Senhora Presidente é que tivesse força e que se mostrasse 

firme na actuação, ou das pessoas que vão representar o concelho de Nelas nesta 
Associação.  

Foi isto que eu pedi. Não me faço entender; eu falo português, talvez não seja 
um português muito fluente mas paciência, foi isto que eu disse. 

O Senhor Rui Costa, não sei, percebe tudo ao contrário, ou se calhar é espírito 
de contradição. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
-. Dou agora a palavra ao Senhor Deputado Rui Costa faz favor, mas quero que 

seja curto e nada de diálogos. 
O Senhor Deputado Rui Costa: 
Senhor Deputado, posso ter 34 anos, mas o Senhor com 60 e alguns não tem 

educação. Desculpe que lhe diga, não lhe admito que se dirija à minha pessoa com tão 
baixo nível. Enalteça esta Assembleia e não lhe admito a si nem a ninguém que se dirija 
às pessoas da forma como se lhes dirige.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- O Senhor Vereador Osvaldo Seixas vai usar da palavra para prestar alguns 

esclarecimentos sobre a utilidade desta Associação. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Antes de mais boa noite a todos. 
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Queria só dar dois esclarecimentos rápidos. Como a Senhora Presidente já aqui 
referiu, no âmbito do QREN, o Governo já definiu as prioridades: projectos de índole 
nacional, projectos de índole regional e, por último, projectos de índole intermunicipal. 

Relativamente aos projectos de índole intermunicipal, na última Assembleia, 
aprovaram-se os Estatutos da Associação de Municípios do Dão, uma Associação 
pequena que pretende candidatar-se a pequenos projectos de interesse para todos os 
Municípios associados.  

Esta Associação da Região Dão-Lafões tem como génese a NUT Nível III do 
Instituto Nacional de Estatística de Dão-Lafões e é por isso que tem estes Municípios 
todos. Todos os projectos de âmbito regional têm que ser apresentados por Associações 
que incluam todos os Municípios de uma determinada NUT, todos sem excepção, e como 
tal estão aí todos: Aguiar da Beira, Vila Nova de Paiva, Mangualde, Viseu e Tondela. A 
Associação é constituída para que estes Municípios tenham um meio legal, um meio que 
lhes permita candidatarem-se a fundos do QREN. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Uma vez que não tenho mais ninguém 

inscrito vou pôr este ponto à votação. 
Então é assim – Aprovar, nos termos da alínea m), do n.º 2, do artigo 53.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
Estatutos da Associação de Municípios da Região Dão-Lafões.  

Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados por 
unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.5 – Aprovar, nos termos da alínea m), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
Estatutos da Associação de Municípios da Região Dão-Lafões, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra, isto é, por 
unanimidade. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 
Chegámos assim ao fim da Ordem de Trabalhos, mas como ainda temos, muito 

Público na sala perguntava se algum dos Senhores presentes deseja usar da palavra neste 
ponto. 

O Senhor Dílio Francisco. Mais algum dos Senhores deseja usar da palavra?  
Aproveito para informar que não pode apresentar ou abordar assuntos que 

tenham sido tratados nesta Assembleia. Não o pode fazer porque a inscrição, segundo o 
regulamento, só é permitida antes da Assembleia iniciar os trabalhos. Se o assunto aqui 
foi tratado e o Senhor lhe quiser dar seguimento, terá que o expor em reunião de Câmara, 
pois as reuniões de Câmara funcionam como uma Assembleia onde também poderá 
intervir. Mais uma vez peço desculpa, mas aqui não se pode manifestar sobre esse 
assunto. Se quer falar de outro assunto qualquer, esteja à vontade. 
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Os Estatutos da Assembleia Municipal são claros quanto a essa matéria: as 
inscrições são feitas antes de chegarmos ao fim dos trabalhos, não se podendo tratar 
assuntos que foram tratados dentro da Assembleia. Se quiser tratar de outro assunto 
qualquer, se quiser trazer qualquer tema à Assembleia esteja à vontade.  

Mais algum dos Senhores deseja usar da palavra neste ponto?  
Dou, então, por encerrados os trabalhos, desejando a todos um bom fim-de-

semana. 
Muito obrigado.     

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

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

 
Presidente: 
 
Secretário: 

 


