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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE  FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E SEIS ====================================================  

ACTA Nº 01/06 

========== Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e seis, realizou-

se no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira conforme Convocatória previamente enviada a 

todos os seus membros. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Teve o seu início pelas dez horas da manhã, tendo a Mesa sido presidida pelo 

respectivo Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariado por Maria Ondina Calhau 

Santos Freixo, Primeira Secretária e José Manuel de Andrade Ferreira, Segundo 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros da Assembleia 

Municipal: Alcides José de Sousa Sarmento, José Alberto Lopes Requeijo e José de Jesus 

Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esteve presente na reunião o Senhor António dos Santos, Secretário da Junta de 

Freguesia de Cabaços em substituição do Presidente da Junta, por delegação. ----------------

----- Foi introduzido mais um ponto da Ordem de Trabalhos  - ponto 2.5 – “Representação 

de um Presidente da Junta de Freguesia no Conselho Municipal de Educação”. ---------------

------ Foi lida a acta de 25 de Novembro de 2005, pela Primeira Secretária Maria Ondina 

Calhau Santos Freixo e aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------

----- No período antes da Ordem do dia o membro Manuel Ferreira Pinto lembrou o 
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falecimento de “Acácio Osório Cardoso” propôs um voto de pesar e recomendou à Câmara 

Municipal o nome dele para uma rua de Moimenta da Beira. -----------------------------------------

----- O membro Hildérico Coutinho recomendou à Câmara Municipal melhor sinalização aos 

dias de feira e aos membros da Assembleia o silêncio nos telemóveis. ----------------------------

----- O membro António Henrique Cardoso, questionou a Câmara acerca das obras das 

“Águas de Portugal” na estrada do cruzamento de Alvite. --------------------------------------------- 

----- O membro João Chiquilho concordou com a proposta do Dr. Pinto e prestou uma 

sentida homenagem ao falecido Acácio Osório Cardoso, salientou as obras feitas que ele 

deixou na Adega Cooperativa e elogiou o prestígio, o homem, o trabalhador, o 

Comendador que o Presidente da República Condecorou. --------------------------------------------

----- O membro Maria Ondina Freixo mostrou-se indignada com os carregamentos de pedra 

que saem do nosso concelho para fora do País, salientou a lapidação do Património 

Ambiental e questionou-se acerca do seu negócio. ------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, João  Moura, pretende que 

a gerência dos dinheiros públicos do município se reflicta em obra palpável, pediu à 

Câmara Municipal para arranjar mais formas de emprego e referiu que o nosso Concelho 

estava virado ao Marasmo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Jorge Mota dos Santos questionou a 

Câmara Municipal acerca da fossa de um particular que existe em Peva; lembrou a 

toponímia e concordou com o membro João Chiquilho quanto ao nome da rua “Acácio 

Osório Cardoso”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Mário Torres da Silva congratulou-se com as posições assumidas pelos 
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membros Manuel Ferreira Pinto e João Chiquilho acerca de “Acácio Osório Cardoso”. 

Criticou como erro grave a ponte na Estrada de Segões, pois esta deveria ter subido mais 

dois metros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Cristiano Coelho solidarizou-se também com as palavras dos membros 

João Chiquilho e Manuel Ferreira Pinto referentes ao Senhor Acácio, e pediu à Câmara 

Municipal apoio necessário ao Centro de Noite de S. Martinho. --------------------------------------

----- Apresentou duas propostas/requerimentos para serem votados. ------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, Sidónio Clemêncio da Silva, também 

não concorda com a ida das pedras para Espanha, mas a necessidade obriga-os a fazer a 

venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi posta à votação a Proposta do membro Manuel Ferreira Pinto, que foi aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à proposta feita pelo membro Cristiano Coelho, do voto de Pesar pela morte de 

“Morais Leitão”, foi retirada; foi votada a proposta “Criação do Conselho Municipal de 

Juventude”, que teve a seguinte votação: 2 (dois) votos contra, 20 (vinte) abstenções e 6 

(seis) votos a favor – aprovado por maioria. --------------------------------------------------------------- 

----- Respondeu ao solicitado o Senhor Presidente da Câmara, começou por enaltecer o  

Presidente da Mesa da Assembleia pelos assuntos trazidos à Ordem do Dia. ----------- 

Congratulou-se com a merecida homenagem a Acácio Osório Cardoso e afirmou que as 

obras que estão em curso são para concluir, mas que o governo não pode faltar à sua 

comparticipação. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Cerca das treze horas fez-se um intervalo para o almoço e a Sessão foi reiniciada por 
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volta das quinze horas. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entrou-se no Período da Ordem do Dia  - Ponto 1 – “Reorganização da Rede Escolar 

do 1º. Ciclo do Ensino Básico”, Ponto 2 – “Reestruturação dos Serviços de Sáude” e Ponto 

3 – “Situação de Rede Viária Regional e Intermunicipal”. ----------------------------------------------

----- Retomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara e informou a Assembleia que o nosso 

Concelho tinha sido contemplado com o encerramento de onze Escolas, que iriam ser 

criadas as chamadas “Escolas de Acolhimento”. ---------------------------------------------------------

----- O Vereador  Jorge de Jesus Costa, interveio dizendo que esperava que este processo 

não fosse nenhum drama, estavam preocupados, pois também não sabem o que irá 

acontecer ao ensino Pré-Escolar e que a educação irá absorver uma grande parte das 

receitas dos Municípios. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi dada a palavra aos membros inscritos e iniciou o Presidente da Assembleia 

Municipal António José Tojal Rebelo dizendo que os Serviços de Moimenta da Beira, uns 

pertencem ao Norte, outros pertencem ao Centro, não há uniformização. ------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, Sidónio Clemêncio da Silva referiu os 

Pólos Educativos e citou o de Leomil, não sabe qual o critério de escolha, pois a Freguesia 

de Alvite tem mais alunos do que Leomil. ------------------------------------------------------------------

----- O membro João Chiquilho criticou o Governo por pedir mais sacrifícios à população 

portuguesa, referiu que os sindicatos defendem os Professores e não os alunos e que os 

Centro de Saúde no interior não possuem condições iguais aos do litoral e mostrou-se 

contra o encerramento das Escolas Primárias. -----------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Jorge Mota dos Santos preferia que 
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fosse Soutosa a ter uma Escola de raiz. --------------------------------------------------------------------

----- O membro Henrique Cardoso sente-se chocado com o fecho das Escolas. ----------------

----- O Presidente da Junta de Aldeia de Nacomba, José de Jesus Gouveia pediu para que 

os alunos da Escola Primária de Aldeia de Nacomba viessem estudar para Moimenta da 

Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de Macedo, disse que a 

Escola deve dar o melhor aos seus alunos e que neste momento a Freguesia de Leomil 

tem de ponderar sobre uma nova Escola, só Leomil é que tem razão de ser e não Alvite; 

equacionou a Instalação do novo Pólo Educacional entre Leomil e Moimenta da Beira. ------ 

----- O membro Joaquim Filipe Rodrigues referiu que seria a sede do nosso Concelho a ser 

o centro da Educação onde se iriam instalar as escolas de todas as freguesias. ---------------- 

----- O membro Maria Teresa Adão referiu que esta reforma da educação era irreversível e 

que é uma excelente estratégia por parte do governo na política da educação. 

Recomendou às Juntas de freguesia que estas deveriam pensar em como é que haviam de 

fazer para que os seus alunos continuassem arreigados à sua freguesia. ------------------------ 

----- Passou-se ao Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos: “Desafectação do Domínio 

Público Municipal de Parcela de Terreno”. -----------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente da Câmara fez uma breve explicação acerca do assunto; posto a 

votação foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------

----- O Ponto Cinco “Representação de Um Presidente de Junta de Freguesia no Conselho 

Municipal de Educação”. ----------------------------------------------------------------------------------------
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------ Foi proposto o nome do Presidente da Junta de Leomil, António José de Macedo que 

posto à votação foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezoito horas, da qual 

se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. -------------------------------- 
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