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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE DE JUNHO DO ANO 

DE DOIS MIL E OITO =================================================== 

ACTA Nº 03/08 

========== Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e oito, 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 nove 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: Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Francisco José Lima Rebelo Gomes, 

Ricardo Jorge Andreso Bernardino Bernardo, Aníbal Gomes Lages e António Jesus Sousa 

Cardoso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- No Período Antes da Ordem do Dia Manuel Pinto, apresentou um Voto de Pesar pelo 

falecimento do Senhor Agostinho Gomes Correia, pai do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ondina Freixo salientou a importância para o desporto e para o município da 

realização do campeonato de Andebol Infantis Femininos, sugerindo que a equipa de 

andebol feminina deveria ser homenageada de forma singela  e simples tal como simples 

são os membros desta equipa. Referiu ainda o seu contentamento pela forma 
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ecologicamente correcta como está a ser feita a limpeza das bermas das estradas e 

caminho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva informou que todos os intervenientes na 

homenagem a Aquilino Ribeiro que teve lugar no dia 15 de Junho, pediram para agradecer 

à Câmara Municipal pela excelente envolvência que teve. Agradeceu também a todos os 

patrocinadores e a todos os elementos da Assembleia que estiveram presentes. Relembrou 

que S. Martinho continua sem ecopontos e pediu esclarecimentos sobre a situação do 

depósito da água -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite convidou todos os presentes para a 

inauguração do parque das merendas e da capela em Honra de Nossa Senhora. Interpelou 

o Presidente da Câmara sobre a data dos protocolos e ainda sobre a necessidade dos 

passeios da Avenida Dr. Sá Carneiro estarem a ser substituídos. ----------------------------------- 

----- O Membro Mário Torres da Silva reforçou a posição tomada por Ondina Freixo 

relativamente à limpeza das  bermas das estradas e pediu às Juntas de Freguesia para 

que sensibilizem os agricultores para a necessidade de limpar os caminhos. -------------------- 

----- O membro Joaquim Filipe Rodrigues congratulou-se pela candidatura da Câmara 

Municipal à limpeza dos caminhos florestais, referiu ainda, que a aplicação dos paralelos 

na Avenida 25 de Abril não estará a ser realizada nas melhores condições. Questionou 

ainda o destino do terreno junto à G.N.R e a Artenave. ------------------------------------------------ 

----- O membro José Ferreira informou este órgão que a administração pública dotou a 

Conservatória de Moimenta da Beira dos seguintes actos: -------------------------------------------- 

----- Constituição da Empresa na Hora; --------------------------------------------------------------------- 
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----- Transmissão de Bens Urbanos; ------------------------------------------------------------------------ 

----- Compra e Venda de Imóveis. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha congratulou-se com as medidas 

tomadas para a limpeza das bermas mas referiu que as bermas da Estrada 514 ainda não 

foram limpas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva  informou que a sua Freguesia no ano de 

2007 teve um homem a tempo inteiro a limpar os caminhos rurais, no entanto, concluiu que 

não é fácil limpar tudo porque o orçamento é escasso. ------------------------------------------------ 

----- António Tojal congratulou-se com a forma como a Câmara Municipal apoiou a 

formação da Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa. Pediu esclarecimentos sobre o 

ponto da situação da Barragem da Serra e ainda sobre a situação do Agrupamento do 

Centro de Sáude. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara agradeceu em nome pessoal e em nome de toda a família o 

voto de pesar pelo falecimento do pai, realçando no entanto, o seu agradecimento pelo 

apoio dado por todos, informou que relativamente à limpeza das bermas, tendo em conta a 

situação atípica da meteorologia tem sido complicado manter as bermas limpas. Pediu a 

colaboração de todos na prevenção dos incêndios, realçando o esforço que algumas 

Juntas têm feito na limpeza dos caminhos, relativamente ao campeonato de Andebol, a 

Câmara congratulou-se com a sua realização, concordando com a homenagem. Quanto à 

homenagem a Aquilino Ribeiro referiu que foi o momento alto para o município. Quanto aos 

ecopontos para S. Martinho informou que a Residouro prometeu que durante este ano 

todos os ecopontos serão colocados. Se a Residouro não os colocar, a Câmara assumirá 
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essas falhas. Quanto aos protocolos, admite que serão abertos durante o mês de Julho. 

Relativamente à substituição dos passeios na Avenida 25 de Abril, é uma correcção para 

promover uma melhor mobilidade. Informou que para o terreno junto à Artenave, está em 

estudo a construção de um internato para esta instituição. Referiu ainda que foi entregue à 

Senhora Conservadora e aos correios um mapa com o nome das ruas e que se tem como 

meta resolver todos os problemas relativos a toponímia até ao final de legislatura.  Quanto 

às obras na Avenida 25 de Abril, espera que tudo corra bem, mas se tiverem que ser 

tomadas medidas penalizantes para a empresa estas serão accionadas oportunamente. ---- 

----- O Presidente da Câmara congratulou-se com a criação da Confraria da Maçã 

Portuguesa  sugerindo que a mesma deve lançar uma campanha de “marketing” a nível do 

país.  Relativamente à construção da Barragem na Serra, o plano está a ser avaliado pela 

Direcção Regional aguardando o parecer desta entidade. No que diz respeito ao 

Agrupamento dos Centros de Saúde, este processo vai levar a uma diminuição dos gastos, 

no entanto, este princípio que se aceita não pode pôr em causa os Serviços Básicos de 

Saúde. Referiu ainda que o SUB de Moimenta da Beira só encontra justificação agregado a 

Sernancelhe e a Penedono. Como Penedono e Sernancelhe estão no Agrupamento de 

Lamego,  nós vamos ter de acompanhar esta situação. ------------------------------------------------ 

----- Entrou-se no Período da Ordem do Dia que refere “ Aprovação do Projecto de 

Regulamento do Mercado Municipal”. ----------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Alcides Sarmento referiu que sempre foi contra o reinvestimento no 

Mercado Municipal porque estes estão mortos à nascença. Está convicto que o Mercado 

Municipal não tem futuro, apontando as seguintes soluções: ----------------------------------------- 
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Centro de Serviços – que rentabilize o espaço; ----------------------------------------------------- 

Centro Cívico que daria apoio ao auditório. ---------------------------------------------------------------- 

----- Joaquim Filipe Rodrigues não concorda na totalidade com as posições assumidas por 

Alcides Sarmento e defende que o Mercado Municipal ainda tem futuro, cabendo à Câmara 

divulgar este espaço junto dos agricultores para que nos dias de feira possam vender os 

seus produtos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara esclareceu que a grande despesa não foi no Mercado, mas 

nas áreas envolventes e que, face às novas regras impostas pela ASAE, é muito difícil 

canalizar este espaço para os agricultores. Defendeu que o espaço tem que ser repensado 

e transformado num espaço multinacional. ----------------------------------------------------------------  

Procedeu-se à votação tendo este ponto sido aprovado por unanimidade. -----------------------  

Entrou-se no Ponto Dois da Ordem do Dia que refere: “Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens – Relatório de Actividades referente ao ano de 2007. -------------------------------------- 

----- O membro Alcides Sarmento referiu que esta Comissão tem desempenhado um papel 

muito importante nomeadamente na escola. -------------------------------------------------------------- 

------ Após esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente, a Assembleia tomou 

conhecimento do conteúdo do Relatório de Actividades referente ao ano de 2007 da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. --------------------------------------------- 

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

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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