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ACTA DA SESSÃO EXTRORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSEIS DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E SETE =============================================== 

ACTA Nº 02/07 

========== Aos dezasseis dias do mês de Março do ano de dois mil e sete, realizou-se 

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira conforme Convocatória previamente enviada a 

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

----- Teve o seu início pelas catorze horas e trinta minutos, tendo a Mesa sido presidida 

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

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

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

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

Municipal: João Chiquilho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, Manuel Teixeira Ribeiro 

da Silva,  Basílio Pureza Requeijo de Carvalho, João Mendes dos Santos. ---------------------- 

----- Entrou-se na Ordem do Dia Ponto 1º. “Pedido de Autorização para a Concepção, 

Construção e Exploração do Bar Esplanada da Praia Fluvial da Barragem do Vilar”. ---------- 

----- Este ponto foi apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------    

----- O membro Cristiano Coelho congratulou a autarquia por esta iniciativa e salientou a 

importância do turismo para o desenvolvimento do Município. Sugeriu a criação de um 

comboio turístico permitindo aos utentes das praias fluviais deslocarem-se com maior 

facilidade. Posto à votação foi este ponto aprovado por unanimidade. ---------------------------- 
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----- Entrou-se no Ponto dois da Ordem de Trabalhos, que refere” “2 ª. Revisão ao 

Orçamento e Plano para o ano de 2007”. ------------------------------------------------------------------

----- Feita a apresentação pelo Senhor Presidente da Câmara foi aprovado este ponto por 

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

----- Entrou-se no Ponto três da Ordem de Trabalhos, que refere -  “Aprovação da Carta 

Educativa do Município” . --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este Ponto foi apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara que salientou os 

princípios que estiveram na base da elaboração deste documento. -------------------------------- 

----- A Vereadora Isabel Maria Soares Pinto defendeu a posição assumida na reunião do 

executivo, argumentando que quatro pólos eram suficientes e a sua posição tem por base 

argumentos pedagógicos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Teresa Lemos defendeu que tendo em conta o decréscimo da natalidade o 

número de pólos propostos é demasiado. Relativamente ao pólo de Caria acha que nos 

anos mais próximos o número de alunos vai decrescer o que não justifica o investimento. 

Argumentou que os alunos de Peva e Segões, uma vez que fazem o segundo ciclo no 

concelho de Vila Nova de Paiva, eles podem optar por fazer o primeiro ciclo nesse 

concelho. É a favor da criação de quatro pólos, excluindo assim o de Caria e o de Sever. --- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva mostrou o seu descontentamento 

relativamente a esta Carta Educativa, salientando que ela é meramente política e que os 

pólos estão localizados onde existe um Vereador. Referiu a importância da figura de 

Aquilino Ribeiro no alto do concelho e a pertinência de honrar a terra deste homem. 
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Salientou ainda que não entende a criação do pólo de Vila da Rua, tendo uma escola das 

melhores do Distrito, localizada no Arcozelo da Torre. -------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta dos Arcozelos mostrou o seu descontentamento pelo facto de 

na escola desta freguesia não ser criado um pólo. Declarou que vai votar contra esta Carta 

porque não pode aceitar que a escola dos Arcozelos com as condições óptimas que tem e 

tendo também em conta o número de alunos, venha a fechar. --------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha compreende que a escola de 

Paradinha com sete alunos tenha que fechar, no entanto, não entende que esta proposta 

vá para além do limite que o Ministério da Educação está a querer impor. Só uma razão 

economicista justifica os quatro pólos. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Manuel Ferreira Pinto salientou a importância deste ponto e defendeu que 

em termos pedagógicos a posição defendida pela Vereadora Isabel Pinto é aceitável. Do 

ponto de vista pessoal, acha que seis pólos são demasiados, tendo em conta o decréscimo 

do número de alunos. Quanto à localização, esta tem que ser bem pensada. Relativamente 

ao sul do concelho defendeu que os alunos deviam ser mantidos no concelho e não irem 

para Vila Nova de Paiva. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Mário Torres concordou com os argumentos apresentados pelo Senhor 

Jorge Mota e pela Professora Teresa Lemos. Salientou que Peva é uma das freguesias 

maiores do concelho e que por isso devia ser contemplada com um pólo. Para além disso 

deslocar os alunos de Segões e Peva para Caria é na sua opinião absurdo. Defendeu a 

existência de um núcleo em Alvite devido às suas características, um em Moimenta da 
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Beira, um nos Arcozelos, um no alto do Paiva e um em Leomil. Não concorda com a 

abertura do pólo de Vila da Rua e terminou apelando à Assembleia para rejeitar esta Carta.  

----- O Presidente da Junta de Freguesia do Vilar manifestou o seu descontentamento 

perante esta Carta e questionou o Senhor Presidente da Câmara se as crianças vão para o 

pólo de Vila da Rua para as instalações já existentes ou se vão criar novas instalações. -----  

----- O membro Hildérico Coutinho realçou que não compreende a criação do pólo de Caria 

e de Vila da Rua. Quanto ao pólo de Vila da Rua, parece-lhe que tem apenas como 

objectivo reabilitar uma escola moribunda. Defendeu a criação de um pólo em Ariz, porque 

não se pode desprezar a zona sul do concelho. ----------------------------------------------------------  

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta referiu que relativamente às razões 

apresentadas pelo Senhor Presidente da Câmara, concorda na generalidade com eles, no 

entanto, questionou o executivo relativamente à criação dos pólos de Sever e Caria. 

Defendeu os seguintes modelos: 1 – Criação de três pólos, um em Moimenta da Beira, e os 

outros localizados dum e doutro lado do Concelho; 2 – Um pólo apenas em Moimenta da 

Beira. Salientou contudo, que tem que se ter em conta os laços culturais e de amizade. 

Referiu, ainda, que a Assembleia deve tomar posição para que o processo ande o mais 

rapidamente possível. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Joaquim Filipe relembrou que na Assembleia em que a primeira versão da 

Carta Educativa foi apresentada, defendeu a criação de um só pólo. Salientou que esta 

Carta Educativa tem um caris político e que o Senhor Presidente da Câmara relativamente 

aos pólos de Caria e Sever os defendeu com pouca convicção, uma vez que os 

argumentos para a criação destes dois pólos são muito frágeis. Defendeu ainda, que o 
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investimento de nove milhões de euros em vários pólos, se utilizado num só centro, levaria 

à construção de um centro de excelência. Relativamente ao pólo de Vila da Rua concorda 

com os argumentos apresentados pelo membro Hildérico Coutinho e concluiu defendendo 

a criação de dois pólos, um em Moimenta da Beira e outro em Leomil. ---------------------------- 

----- O membro Alcides Sarmento salientou que a preocupação de toda a Assembleia é 

defender os interesses do concelho e não pensar apenas nos seus interesses pessoais, 

defendeu que as Cartas Educativas deviam ser regionais e não municipais. Afirmou ainda 

que a Carta Educativa tem aspectos positivos e negativos. Quanto aos aspectos positivos 

realça o facto de evitar a desertificação. Os aspectos negativos têm a ver com a forma 

como este princípio é aplicado nomeadamente a distribuição dos pólos. Salientou que a 

lógica era não concentrar em Moimenta da Beira, mas acaba por concentrar à volta de 

Moimenta da Beira. O centro de Caria não faz qualquer sentido, tendo em conta a sua 

proximidade a Moimenta da Beira e Vila da Rua. Defendeu a criação de um pólo no sul do 

concelho. Relativamente ao segundo e terceiro ciclo, existem aspectos na Carta que 

deviam ser clarificados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O membro Cristiano Coelho defendeu que todas as escolas com mais de dez alunos 

não deviam fechar, no entanto, tendo em conta princípios de que não abdica, vai abster-se 

na votação desta Carta Educativa. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal referiu que a Carta Educativa é, no contexto 

actual, um documento importante e que é urgente que o município aprove a Carta 

Educativa; reconhece que é difícil ao Município apresentar um modelo duradouro no qual 
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acredita, pois as políticas do Ministério da Educação, relativamente a estas matérias, 

mudam com muita frequência, sendo que era fundamental a convergência de orientações; 

Na medida do possível, devemos adaptarmo-nos às directrizes do Governo, sem contudo 

colocarmos em causa o interesse das populações do Município; a Carta Educativa deve ter 

por base sempre o interesse dos alunos e o conceito unânime de que a massificação do 

ensino não é benéfica, tendo em conta a demografia actual do município, a evolução  

prevista do mesmo, os eixos viários actuais, as dinâmicas de desenvolvimento e o sentido 

diário da deslocação dos munícipes, propõe a criação de três centros escolares, 

localizados em Moimenta da Beira, um a Norte na Freguesia de Leomil e outro a Sul em 

Vila da Rua (Quinta do Ribeiro). -----------------------------------------------------------------------------    

----- O Membro Teresa Adão defendeu que não se pode ter como critério que esta Carta 

tem que ser aprovada, devemos votar a favor se concordamos e contra se discordamos 

dela. Lembrou, no entanto, que se a carta não for aprovada o processo atrasa. Afirmou que 

não percebe porque é que em Junho discutíamos uma Carta e hoje estamos a discutir uma 

outra que levanta ainda mais polémicas. Defendeu a criação de um só centro e que a Carta 

Educativa pode ser uma óptima oportunidade para realçar a dinâmica das populações e 

não ter apenas por base números. Quanto às instalações já feitas elas podem ser utilizadas 

noutras valências. Relativamente ao segundo e terceiro ciclos defendeu que a Carta 

Educativa está muito ambígua. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Ondina Freixo argumentou que independentemente do número de pólos 

propostos na Carta, que for aprovada, é ao Governo que vai caber a última palavra. 

Defendeu ainda a criação de um pólo na zona sul do concelho. ------------------------------------- 
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----- O Vereador José Eduardo usou da palavra para explicar a posição assumida na 

reunião do executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto à votação foi reprovado com dezoito votos contra, nove abstenções e cinco a 

favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia concedeu um intervalo de trinta 

minutos para que fossem colocadas novas propostas. ------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, foram apresentadas cinco propostas de alteração da Carta Educativa, 

apresentadas por alguns membros da Assembleia Municipal:------------------------------------- 

==============================PROPOSTA “A”=========================== 

----- Apresentada por um único subscritor, JOSÉ MANUEL DE ANDRADE FERREIRA,  em 

que, pelas razões ali aduzidas, propõe que sejam criados quatro centros educacionais, 

situados em Arcozelos, abrangendo as Freguesias de Arcozelos, Cabaços, Baldos e Vilar, 

em Soutosa, abrangendo as Freguesias de Caria, Peravelha, Ariz, Peva e Segões, no 

Cruzamento entre Paraduça e Alvite, para abranger as Freguesias de Sarzedo, Leomil, 

Alvite, Sever e Paço, e em Moimenta da Beira, abrangendo as Freguesias de Moimenta da 

Beira, Vila da Rua, Aldeia de Nacomba, Paradinha, Nagosa e Castelo. --------------------------- 

----- Relativamente a esta proposta, que teve o apoio expresso em declaração anexa, dos 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Arcozelos, Baldos, Cabaços e Vilar, 

relativamente à criação do centro educativo em Arcozelos, verificou-se a seguinte votação: 

dezassete votos contra, sete votos a favor e seis abstenções. --------------------------------------- 

==============================PROPOSTA “B”=========================== 

----- Em que, pelas razões aduzidas, os seguintes subscritores propõem um único centro 
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escolar em Moimenta da Beira e cinco pólos em Leomil, Alvite, Sever, Vila da Rua e 

Soutosa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALCIDES JOSÉ DE SOUSA SARMENTO; -----------------------------------------------------------

----- RICARDO JORGE ANDRESO BERNARDINO DE ANDRADE BERNARDO; --------------

----MARIA SALETE MACEDO CASIMIRO; ---------------------------------------------------------------- 

-----MARIA TERESA ADÃO CHAVES; ----------------------------------------------------------------------

----- FRANCISCO OLIVA TELES; -----------------------------------------------------------------------------

----- MÁRIO TORRES DA SILVA; ----------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE MOTA SANTOS; ---------------------------------------------------------------------------------

----- ANTÓNIO RIBEIRO CORREIA; ------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO ROCHA SANTOS. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à proposta “B”, verificou-se a seguinte votação: dez votos contra, quinze votos 

a favor e cinco abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------ 

==============================PROPOSTA “C”=========================== 

----- Apresentada por um único subscritor, JOÃO PAULO DOS SANTOS MOURA, em que 

defende a localização de um único centro escolar em Moimenta da Beira e os restantes 

dois pólos situados no extremo norte e sul do concelho, ao longo dos eixos da EN 226 e 

EN 323. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à proposta “C”, verificou-se a seguinte votação: dezoito votos contra, 

quatro votos a favor e oito abstenções. --------------------------------------------------------------------- 

==============================PROPOSTA “D”=========================== 

----- Apresentada pelo Presidente da Assembleia Municipal, ANTÓNIO JOSÉ TOJAL 
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REBELO, em que, pelas razões também aduzidas, defende a criação de três centros 

escolares em Moimenta da Beira, Leomil e Vila da Rua. ----------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta proposta, verificou-se a seguinte votação: dezasseis votos 

contra, cinco votos a favor e nove abstenções. ----------------------------------------------------------- 

==============================PROPOSTA “E”=========================== 

----- Em que, pelas razões aduzidas, os seguintes subscritores propõem a criação de três 

centros escolares, em Moimenta da Beira, Alvite, e outro a sul do concelho, em Ariz ou 

Soutosa). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- SIDÓNIO CLEMÊNCIO DA SILVA; ---------------------------------------------------------------------

----- MARIA ONDINA CALHAU DOS SANTOS FREIXO. ----------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta proposta, verificou-se a seguinte votação: dezassete votos 

contra, oito votos a favor e cinco abstenções. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

  

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE  

 

O 1º. SECRETÁRIO  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O 2º. SECRETÁRIO  
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