
        ACTA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPALDE SABROSA,                Rubricas  

        REALIZADA EM VINTE E DOIS DE  FEVEREIRO DE DOIS MIL E SETE. FL 1 

---- Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, no Auditório 

Municipal de Sabrosa, teve lugar pelas dezoito horas, a oitava Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Sabrosa, presidida pelo Deputado Senhor Engenheiro 

António Manuel Ribeiro Graça, coadjuvado pelos Senhores Deputados Helena 

Maria Campos Ervedosa de Lacerda Pavão como Primeiro Secretário e Mário 

Vilela Gonçalves, como segundo Secretário. -------------------------------------------- 

----Aberta a Sessão o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e após 

cumprimentar todos os presentes fez a chamada, verificando-se a presença dos 

Senhores Membros eleitos:------------------------------------------------------------------

___António Manuel Ribeiro Graça;-------------------------------------------------------- 

___Helena Maria Campos Ervedosa de Lacerda Pavão;-------------------------------- 

___Filipe Augusto Cunha Correia;--------------------------------------------------------- 

___Maria Lídia Rocha Cruz Prates;-------------------------------------------------------- 

___João Xavier de Matos;------------------------------------------------------------------- 

___ Joaquim José Vilela do Cabeço; ------------------------------------------------------ 

___Octávio Manuel dos Santos Tórrie;---------------------------------------------------- 

___Alexandre Fernandes Ferro;------------------------------------------------------------ 

___Maria de Fátima Leite Gomes Alves;-------------------------------------------------- 

___Manuel Augusto Jorge;------------------------------------------------------------------ 

___João Manuel Teixeira;------------------------------------------------------------------- 

___Avelino António Coelho Amaral; ----------------------------------------------------- 

___ Luís Rodrigues de Carvalho.----------------------------------------------------------- 

___Paulo Jorge Araújo Ribeiro;------------------------------------------------------------ 

___Mário Augusto dos Santos Varela;---------------------------------------------------- 

PRESIDENTES DE JUNTA:------------------------------------------------------------- 

___Cristiano Cândido Teixeira;------------------------------------------------------------ 

___Serafim do Vale Monteiro;-------------------------------------------------------------- 

___António Pinheiro Pereira;--------------------------------------------------------------- 

___António Gilberto Regas Correia;------------------------------------------------------- 

___José Manuel Alves Pereira;------------------------------------------------------------- 

___José João Machado de Carvalho;------------------------------------------------------- 

___Carlos Manuel Lebres Lopes Seco;----------------------------------------------------  

___José António dos Anjos Pereira;------------------------------------------------------- 

___Manuel Clemente Videira Correia Teixeira;------------------------------------------ 

___Manuel Emílio Alves Cerqueira Coelho;--------------------------------------------- 

___Mário Vilela Gonçalves;---------------------------------------------------------------- 

___José Vitória Rebelo;---------------------------------------------------------------------- 

___António Rodrigo da Silva Timóteo;--------------------------------------------------- 



        ACTA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPALDE SABROSA,                Rubricas  

        REALIZADA EM VINTE E DOIS DE  FEVEREIRO DE DOIS MIL E SETE. FL 2 

Faltaram por doença:----------------------------------------------------------------------- 

___Manuel Marcelino Alves;--------------------------------------------------------------- 

Faltaram sem justificação:---------------------------------------------------------------- 

___António Aventino Lopes da Silva;----------------------------------------------------- 

___Fernando de Carvalho da Silva;-------------------------------------------------------- 

----PONTO UM: PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------- 

----O Sr. Presidente da Assembleia deu as boas vindas aos representantes da 

OIKOS e das Filipinas, cujo tema principal dos Filipinos seria “Fernão de 

Magalhães”.------------------------------------------------------------------------------------

----De seguida foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar alguns 

esclarecimentos sobre as iniciativas propostas pelos representantes das respectivas 

organizações e, relativamente à OIKOS será a proposta de ocupação da Escola de 

Paradela de Guiães, que tem como principal objectivo criar laços e intercâmbios 

entre os jovens dos diversos países.--------------------------------------------------------

----O Sr. Presidente da OIKOS agradeceu estar presente nesta Assembleia dando a 

conhecer os principais objectivos do referido intercâmbio, tendo sido bem  

recebidos e esperando estar à altura das expectativas que criaram.-------------------- 

----O Sr. Presidente da Câmara agradeceu os esclarecimentos e manifestando a 

sua satisfação, acrescentou que os jovens precisam de incentivos, e aproveitou 

ainda para salientar a presença do Dr. Ezequiel e ainda um professor de História 

das Filipinas radicado em Espanha pedindo-lhes que em traços gerais explicassem 

a relação que existe entre Portugal, as Filipinas e outros, dentro da viagem de 

Circum-navegação de Fernão de Magalhães. Acrescentou ainda ter estado em 

Espanha numa reunião onde o tema principal foi Fernão de Magalhães. Passou de 

imediato a palavra ao Dr. Ezequiel.----------------------------------------------------- --

----Disse ser técnico de turismo e ter organizado durante alguns anos viagens para 

os Filipinos, dando explicações sobre o conhecimento de Fernão de Magalhães a 

nível mundial, essencialmente nas Filipinas, pois falando de Portugal todos se 

lembram de Fernão de Magalhães. Existe aí uma cruz como ponto turístico e que 

poderá existir uma réplica em Sabrosa, considerando por isso muito importante 

visitar e conhecer Sabrosa pois existem duas coisas que a tornam conhecida “o 

vinho e Fernão de Magalhães”, que considera ser um ponto de interesse turístico--

----O Sr. Presidente da Câmara disse terem sido explicitas as explicações dadas e 

há que criar condições para visitar Sabrosa pois para além dos motivos já 

apontados há o Douro, e uma vez que se disponibilizaram para trazer a réplica de 

Fernão de Magalhães existente nas Filipinas há que aproveitar a oportunidade. ----

----O Sr. Presidente da Assembleia agradeceu os esclarecimentos prestados por 

ambas as organizações, desejando uma boa estadia a todos.---------------------------- 
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----Passou-se de seguida ao ponto:---------------------------------------------------------

----UM PONTO UM: Colocada a votação a acta da sessão anterior obteve o 

seguinte resultado:----------------------------------------------------------------------------

----Votos (vinte e oito);----------------------------------------------------------------------

----Votos contra (zero);----------------------------------------------------------------------

----Votos a favor (vinte e sete);-------------------------------------------------------------

----Abstenção (uma), por parte do Sr. Deputado Alexandre Fernandes Ferro, por 

não ter estado presente na sessão a que a acta diz respeito.-------------------------- --

----Deliberação: Aprovada por maioria.------------------------------------------------ 

----UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES:------------------------------------------- 

----O Sr. Presidente da Assembleia deu conhecimento da informação da Secção de 

Contabilidade, anexa à presente minuta.--------------------------------------------------- 

----Pediram a palavra os Srs. Membros eleitos:-------------------------------------------

----O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Douro pediu explicações 

para o facto de não ter sido retirada a rolote. Chamou também a atenção para a 

estrada Covas/Pinhão pois as quintas ao efectuarem obras entopem as valetas e se 

não houver uma chamada de atenção para procederem à limpeza das mesmas 

podem fazer com que os muros caiam. Ainda no mesmo seguimento alertou para 

uns trabalhos executados pelo funcionários do Município que se encontram 

inacabados e quis também saber se já foi responsabilizado o empreiteiro que 

executou as obras no campo, pois torna-se urgente o seu arranjo.--------------------- 

----O Sr. Presidente da Câmara respondendo às questões apresentadas disse que 

em relação à rolote não tinha tido oportunidade de resolver o assunto. Sobre a 

execução das obras iria averiguar o que se passou, pois é uma questão de 

fiscalização, alertando para que as Juntas de Freguesia junto dos funcionários e 

numa relação construtiva e positiva os ajudem a resolver os problemas, 

agradecendo, mesmo assim, que coloque por escrito esses assuntos, dizendo 

mesmo não estar satisfeito como as coisas funcionam, considerando haver 

desequilíbrio nos serviços. Sobre a questão das quintas, os Serviços Técnicos irão 

averiguar embora os saibramentos não sejam da responsabilidade do Município.-- 

----O Sr. Presidente da Junta de S. Cristóvão voltou ao assunto da Etar, 

lamentando o facto de ainda não estar a funcionar e chama também a atenção para 

a quantidade de lixos depositados nas berma das estradas, gostava de poder 

resolver esse problema, e alertou ainda para a facto de os caminhos estarem 

degradados e intransitáveis, seria bom que no próximo Verão estivessem limpos, 

até para facilitar o combate a incêndios. Seria bom não esquecer a Estrada 

Sabrosa/Pinhão, pois em alguns pontos poderia ser arranjada, relativamente na 

zona do Alvito junto aos depósitos.-------------------------------------------------------- 
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----O Sr. Alexandre Fernandes Ferro perguntou ao Sr. Presidente sobre as pedras 

em queda no lugar do Poio e se existe algum plano com vista ao arranjo da 

estrada, pois com o incêndio ficou mais deteriorada e poderá cair com mais 

facilidade e causar acidentes.---------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Câmara respondendo ao Sr. Presidente da Junta de S. 

Cristóvão disse que a Etar está prestes a trabalhar, o problema é semelhante às 

outras e já foi esclarecido, estando dependente da EDP. Relativamente ao lixo, a 

Câmara Municipal vai aderir a um programa de sensibilização de recolha de lixos 

e entulhos e gostaria que estivem todos atentos àqueles que lançam os lixos em 

locais indevidos. Sobre os caminhos disse estar a ser resolvido o problema no 

âmbito da Associação Florestal.------------------------------------------------------------

----Ao Sr. Alexandre Ferro disse ser pertinentes a sua intervenção e juntaria outras 

situações idênticas, nas quais irá ser colocada sinalética, para na impossibilidade 

de intervir rapidamente pelo menos seja sinalizada, para alertar as pessoas para as 

situações.---------------------------------------------------------------------------------------

----O Sr. Presidente da Junta de S. Cristóvão disse que em relação à recolha de 

lixo selectivo o que vem acontecendo em alguns lugares é que os contentores 

ficam cheios não se sabendo a quem se deve comunicar para proceder ao seu 

esvaziamento.---------------------------------------------------------------------------------- 

----O Sr. Presidente da Câmara disse que devemos ter uma atitude construtiva e 

saber as datas de recolha e colocar junto dos contentores um painel de informação 

à população e até comunicar à empresa a situação dos contentores.-------------------

----Ainda dentro do contexto das dificuldades o Sr. Presidente da Câmara deu a 

conhecer o problema das escolas do 1º. Ciclo, nomeadamente, o prolongamento 

de horário, pois quando falta a professora do prolongamento as crianças têm que 

ficar sozinhas na escola e a colocação das Auxiliares é da responsabilidade do 

M.E.. O Agrupamento de Escolas diz não ter capacidade de resposta, daí  ter que 

ser a Câmara a resolver esses assuntos.---------------------------------------------------- 

----PONTO DOIS----------------------------------------------------------------------------

----PERÍODO DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------

----PONTO DOIS UM:---------------------------------------------------------------------

----Apreciar a informação do Exmº Senhor Presidente da Câmara nos termos da 

alínea e) do n.º 1 do artº 53º da lei 169/99 de 18 de Setembro com as alterações 

introduzidas pela Lei 5 A /2002 de 11 de Janeiro.---------------------------------------

----O Sr. Presidente disse estar disponível para desenvolver as questões que lhe 

forem colocadas.------------------------------------------------------------------------------

----O Sr. Presidente da Junta de S. Cristóvão pediu informação sobre a Carta 

educativa dizendo estar curioso e preocupado com o desenrolar da mesma e sobre 
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o GTL gostava de saber se vai ser uma realidade esperando que traga benefícios 

para a sua Freguesia.-------------------------------------------------------------------------

----O Sr. Presidente da Câmara respondeu que em relação à carta Educativa 

esperava ter a proposta até ao final do mês de Fevereiro e terá que ter a aprovação 

da Assembleia Municipal, para posteriormente ser enviada à Dren. O modelo 

apresenta dois ou três cenários para que possamos debater e escolher o mais 

favorável ou alguma combinação viável entre eles. Em relação ao GTL esteve 

sempre condicionado à Lei das Finanças Locais que impedia de contratar quem 

quer que fosse, mas neste momento os serviços Técnicos já avançaram com o 

GTL. Já foram contactadas as pessoas que concorreram e esperamos tê-lo em 

funcionamento o mais rápido possível.---------------------------------------------------- 

----O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Cristóvão do Douro quis saber o 

ponto de situação do PDM, pois há muita ansiedade e muita expectativa entre  

todos, mesmo em termos de alteração e expansão urbana e gostaria de saber  para 

quando a sua conclusão.--------------------------------------------------------------------- 

----O Sr. Presidente da Câmara em relação ao PDM respondeu que depende 

apenas da equipa que o está a elaborar, mas brevemente estará em cima da mesa e 

está já criada a comissão de acompanhamento, não podendo, no entanto, dar datas 

concretas. A UTAD deu como data provável o mês Fevereiro para apresentação 

das propostas, para a partir daí o conhecermos e discutirmos em conjunto.----------

----O Sr. Presidente da Assembleia informou que foram já indicados os 

representantes do Ministério da Agricultura.---------------------------------------------- 

----Solicitou informação sobre este assunto o Sr. Dr. Filipe Correia para saber se 

existe alguma Comissão para reformular a REN e a RAN.----------------------------- 

----O Sr. Presidente da Assembleia disse que as cartas estão definidas dando 

esclarecimentos sobre as mesmas e informou que estão com algum atraso 

relativamente à revisão.---------------------------------------------------------------------- 

----Sobre este assunto o Dr. Filipe Correia disse ter conhecimento desse atraso.--- 

----O Sr. Presidente da Assembleia disse que os PDM´S em Trás-os-Montes estão, 

muitos, em fase de conclusão. -------------------------------------------------------------- 

----Esgotada a Agenda de Trabalhos e sendo vinte horas o Presidente da 

Assembleia deu por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente minuta.--------  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


