
Feira Interior de imóvel abandonado em 2008 por risco de colapso
vandalizado Governo quer reinstalar serviços quando houver verba

TRIBUNAL SAQUEADO
Salomão Rodrigues
locais@jn pt

O interior do antigo tribu
nal daFeira está irreme
diavelmente destruído O
que havianas instalações
abandonadas àpressa em
2008 por alegado risco de
colapso foi roubado ou
destruído Um saque total

Ocenárioédesola dorportas arrancadas instalação
elétrica destrui

da janelas partidas O chão
de salas e de corredores está

forrado por estilhaços de vi
dros São milhares de euros

de prejuízo Aquela que du
rante duas décadas foi a Casa

da Justiça do concelho é ago
ra a antítese perfeita das re
gras que ali se impunhampor
força da lei
As entradas do edifício es

tão completamente escanca
radas Percorridos os primei
ros metros o chão exibe res
tos do isolamento de condu

tores elétricos que foram ar
rancados e desnudados ali
mesmo Nos quadros elétri
cos não sobrou nenhum fio
ou disjuntor
As salas de audiência mos

tram cenário de perfeito van
dalismo sem portas mobi
liário destruído e há docu
mentos espalhados Nas ca
sas de banho as louças foram
retiradas Nem o grande co
fre no rés do chão escapou
Mas os sinais do que se pas

sa no interior começam logo
na praça de acesso ao Palácio
da Justiça Uma porta do tri
bunal serve agora de rampa
improvisada para os jovens
praticantes de skate que à se
melhança de outros entram

nas instalações sempre que
querem Quase todas as se
manas temos de andar a fe
char o edifício Estamos a

pensar na hipótese de tapar
as entradas com tijolo afir
mouovice presidente da Câ
mara Emídio Sousa
Em 2011 o secretário de Es

tado daAdministração Patri
monial e Equipamentos da
Justiça Fernando Santos vi
sitou as instalações e mos
trou estranhezapelo abando
no das mesmas Foi anulado

o acordo da entrega do edifí
cio à Autarquia que previa a
posterior demolição
O governante afirmou que

se faria um estudo para a re
cuperação e reinstalação do
tribunal intenção que vol
tou a reiterar quando ques
tionadopeloJN sobre o saque
no imóvel Mas a reabilitação
está condicionada pelas limi
tações financeiras e pela
prioridade em intervir em
edifícios sem condições ade
quadas o que é não é o caso
do atual edifício do tribunal
É tambémgarantido que será
analisada a situação atual
com o objetivo de salva
guardar o património exis
tente Ou seja quase só as
paredes

ARRENDAR
CUSTARÁ
11 3 MILHÕES
A 24 de abril de 2008 o Pa

lácio daJustiça foi abandona
do na sequência da deteção
de deficiências estruturais e
propaladoo risco de colapso
iminente As instalações fo
ramvedadas e criadoumpe
rímetrode segurança que
atualmente só existe parcial
mente OTribunal passou
provisoriamente paraum ar
mazéme mais tarde para
umedifício projetadopara
escritórios a cerca de 50me
tros do antigo tribunal O
edifício custamensalmente

aoEstado 52mil euros so
mando semais 10 500 euros
parao estacionamento de 38
viaturas dosmagistrados No
final dos 15 anos de contrato
de arrendamento o Estado
terá despendido cerca
de 11 3milhõesde euros
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