
Pedido de Informação

Proveniência: 

João Marciano Azinhais Muacho – Vereador do PS, em Regime de Não Permanência.

Assunto: Pedido de Informação – Torneio de Futsal da Câmara Municipal de C. Maior

Há muito que Campo Maior não assistia a um torneio de Futsal da envergadura do actual. Penso 
que  a  última  iniciativa  desta  natureza  foi  promovida  pela  Freguesia  de  Nossa  Senhora  da 
Expectação na altura o Senhor Presidente da Junta, Senhor Henrique Vieira, bem tentava que a 
Câmara fosse parceiro activo, mas nós, sim nós, porque eu também era Vereador a Tempo Inteiro, 
ainda que não com o Pelouro do Desporto, sempre “chutámos para canto”. O Senhor Presidente 
fazia passar a mensagem que os torneios de Futsal, deviam ser promovidos pelas colectividades 
desportivas, para além de trazer encargos com pessoal e outros para a Autarquia. 

Eram as horas extras que eventualmente se teriam que pagar ao Senhor Professor de Educação 
Física Luís Maia, funcionários do espaço, e imagine-se a Câmara deixaria de cobrar as taxas de 
utilização do Pavilhão Desportivo nesses horários.

Hoje estas premissas já não são válidas e ainda o Senhor Presidente há-de dizer que quem não 
queria torneios de Futsal eram o Vereador do Pelouro à data, Senhor Georgino Pina e o Vereador 
João Muacho.

Não passaram assim tantos anos e o Senhor Presidente agora, conjuntamente com a Senhora 
Vereadora Ana Golaio, já reconhece as virtudes de um torneio de Futsal, mas nada de parcerias 
com a Junta, não vá ter que dividir os dividendos, mas olhe que ás vezes dá jeito ter um parceiro 
para dividir o que corre menos bem.

Deduzo que este torneio, complexo na sua execução, foi uma das luminosas ideias do estagiário 
da carreira de Técnico Superior de Desporto, que tem que justificar à população a abertura do 
lugar.

Também é preciso recordar que a Câmara não realizou torneios de Futsal mais cedo, em 2003 ou 
2004, quando a Junta os promovia, porque o jovem estagiário, ainda não tinha concorrido ao lugar 
de  Técnico  Superior  de  Desporto,  pois  encontrava-se  a  estudar,  numa  escola  particular  em 
Odivelas, onde os cursos superiores são de um grau de dificuldade assinalável.

Hoje, depois de ter concluído a sua licenciatura com sucesso, pode finalmente, colocar ao dispor 
de todos os Campomaiorenses os conhecimentos, os ensinamentos e a experiência que adquiriu 
ao longo de quatro árduos anos de curso em Odivelas.

Porém,  apesar  dos  muitos  cursos  e  formações  pontuais  que  detém,  a  responsabilidade  das 
arbitragens, essenciais ao bom andamento no torneio de Futsal, pertence a uma ou duas equipas 
de árbitros de Portalegre, que se deslocam sempre que se realizam os jogos agendados.

Entretanto,  constou-se  que  num dos  jogos,  a  disciplina  não  reinou  nem prevaleceu  e  que  a 
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situação desalinhou-se de tal  forma que deu para as tortas.  Cenas feias de pancadaria  entre 
jogadores de equipas adversárias e pessoas da assistência a invadir o campo, árbitros a fugir, 
enfim situações tristes  e  lamentáveis,  às  quais  a  Autarquia,  neste  caso  os  responsáveis  pelo 
torneio devem por cobro, dialogando com todas as partes intervenientes.

Não chegava o que se passou no Centro Cultural, no princípio do mês de Novembro, com alguns 
alunos da Escola Secundária que não se souberam comportar e foram desrespeitadores para com 
os actores do recital de poesia “Pessoa(s)”. Aproveito, este parágrafo, para dar os parabéns aos 
intervenientes do recital de poesia, pelo magnífico desempenho que tiveram em palco, dizendo 
poemas de Fernando Pessoa nas suas diferentes personalidades.

Agora também problemas no torneio de Futsal.

Consta-se, igualmente, que na sequência dos desacatos, começou a marcar presença nos jogos 
um soldado da GNR de Campo Maior. Situação com que concordo, se for essa a solução para o 
problema.

Porém, atendendo à hora a que se realizam os jogos, no período nocturno, é bem possível que, 
dado o número de efectivos da GNR no concelho, este serviço se possa sobrepor eventualmente a 
outros  programados  e  ou  definidos  pelo  Comando  da  GNR  de  Campo  Maior.  Espero  que  a 
autarquia assuma o pagamento de gratificados aos elementos da GNR que prestam serviço no 
Pavilhão Desportivo ao Torneio de Futsal, de forma a evitar eventuais constrangimentos de pessoal 
na corporação.

Na sequência do anteriormente referido  gostaria de solicitar, ao Senhor Presidente, a seguinte 
informação, nos termos da alínea s), do nº 1, do Artigo 68.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro e 
suas alterações e do Regimento da Câmara Municipal:

− Quantas jornadas se irão disputar no torneio?

− Qual o valor dos encargos assumidos pela autarquia com a equipa de arbitragem, por jornada?

− Qual o valor dos gratificados dos soldados da GNR?

− Que outros encargos directos ou indirectos o torneio vai acarretar à Autarquia?

− A Autarquia contactou alguma colectividade desportiva do Concelho, nomeadamente Sporting 
Clube Campomaiorense, Casa do Benfica em Campo Maior, União Futebol de Degolados,  para 
aferir a possibilidade de realizar o torneio em parceria? Porquê? 

Campo Maior, 19 de Novembro de 2008.

O Vereador,
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