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Distrate da Escritura de terreno cedido pela Câmara Municipal de Portalegre 

 

Reunião com Presidente da Câmara Municipal de Portalegre 

20/2/2020 

 

1. ENQUADRAMENTO 

 

1.1. Em reunião da DN de 6 de Fevereiro foi comunicado que a Câmara Municipal de Portalegre havia 

solicitado o regresso à sua posse de um terreno cuja cedência à ASSP foi consignada em escritura de 

22 de Setembro de 2005, na sequência de protocolo de 2 de Junho de 2005.  

 

1.2. A escritura em causa estabelecia um período de 15 anos após assinatura do protocolo para que fossem 

concretizadas as construções que serviram de base à cedência do terreno. Este período será completado 

em Junho p.f. 

 

1.3. Na data foi referido que terá havido, em contacto anterior, disponibilidade por parte da Câmara para 

encontrar alguma contrapartida, sem que no entanto essa circunstância tivesse tido alguma 

formalização.  

 

1.4. Pretendia a autarquia que o distrate da escritura fosse concretizado de imediato, para o que seria 

necessário, por exigência da sua notária, uma autorização formal por parte da Assembleia Geral da 

ASSP.  

 

1.5. Confrontada com prováveis dificuldades por parte da Assembleia Geral, a Direcção considerou que 

seria útil um contacto direto com a Câmara Municipal. Nesse sentido foi feito, em 10 de Fevereiro um 

contacto telefónico com o gabinete da presidente, daí resultando a marcação de uma reunião com a 

Senhora Presidente no dia 20 de Fevereiro de 2020, reunião que o presente texto pretende resumir. 

 

1.6. Para esta reunião, por impossibilidade de a Presidente da Direcção estar presente, ficaram convocados 

o Vice-presidente para a área Financeira, Eng. Augusto Pascoal e o Secretário da Direcção, prof. 

Jacques Baptista. Ficou ainda estabelecido que estariam presentes dois elementos da Delegação de 

Portalegre, Eng. Eduardo Relvas e Prof. Isilda Garraio.  

 

2. REUNIÃO  

 

2.1. A reunião teve lugar no Gabinete da Sra. Presidente, Dra. Maria Adelaide de Aguiar Marques Teixeira, 

pelas 15h do referido dia 20. Estiveram presentes todos os elementos atrás referidos.  

 

2.2. Ao longo da reunião foi possível perceber que a Sra. Presidente estava claramente inteirada da 

situação, tendo reconhecido, nas suas intervenções, que: 

 

a) Houve esforço efetivo por parte da ASSP para corresponder ao exigido na escritura; 

b) Foram concretizados os projetos de arquitetura e instalações especiais; 

c) Foram concretizadas as candidaturas a financiamento por parte da Segurança Social e Fundos 

Comunitários; 

d) Dadas as características do projeto, designadamente as suas valências, a candidatura mereceu 

uma classificação elevada por parte dos avaliadores;  

e) Acabou por não merecer os apoios pretendidos em virtude de terem considerado que o alcance 

do projeto era restrito a professores, cujo estatuto económico estaria “acima da média”; 

f) Reconhecido ainda que a possibilidade de se avançar com o projeto sem apoios seria 

praticamente nula, dados os elevados montantes envolvidos. 

 

2.3. As informações relativas ao andamento do projeto foram partilhadas e confirmadas por todos os 

presentes na reunião.  
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2.4. Referida a possibilidade da contrapartida citada em 1.3, a Sra. Presidente da Câmara comunicou que 

iria procurar a ata onde, segundo a sua memória, essa possibilidade havia sido considerada em reunião 

da Câmara. 

 

2.5. Referiu depois a disponibilidade efetiva para encontrar uma solução que fosse importante para o 

município e que envolvesse edifícios já existentes, na lógica dos objetivos da ASSP. Foram a esse 

propósito referidas três possíveis alternativas, com diferentes características. 

 

2.6. Em qualquer dos casos, ficou claro que qualquer alternativa de espaço teria que ser sempre 

consequência da apresentação de um projeto fundamentado, o que a ASSP, quer na vertente da 

Direcção Nacional, quer na vertente dos elementos da Delegação presentes, se disponibilizou para 

apresentar a curto/médio prazo.  

 

3. CONCLUSÕES 

 

3.1. O encontro revestiu-se de características muito amistosas. Os elementos presentes na reunião 

acreditam que em parte isso se deve também ao facto de a Senhora Presidente da Câmara ser professora 

de carreira.  

 

3.2. A atitude da Sra. Presidente foi de grande simpatia e de um bom conhecimento do assunto em causa, 

ficando a ideia de que genuinamente estaria disponível para encontrar uma boa solução que tivesse em 

conta o interesse dos munícipes e uma boa intervenção por parte da ASSP. 

 

3.3. Em momento algum foi utilizado o argumento de que as contrapartidas possíveis seriam condição para 

a concretização do distrate, já que a escritura a isso obrigaria.  

 

3.4. Do ponto de vista de quem esteve presente, o contexto agora encontrado é favorável para as diversas 

entidades envolvidas. 

 

 

Face ao exposto, submete-se a esta Assembleia a aprovação do referido distrate, a partir da presente data. 

 

 

A Direção Nacional 


