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ACTA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SABROSA, 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE -----------------------------------             

----- Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, nesta Vila de Sabrosa e no 

Auditório Municipal, teve lugar, pelas dezoito horas, a nona Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal de Sabrosa, presidida pelo seu Presidente Senhor Engenheiro António Manuel Ribeiro 

da Graça, coadjuvado pelos Senhores Membros da Assembleia, Dr. Helena Maria Campos 

Ervedosa de Lacerda Pavão como Primeira Secretária e Victor Manuel Varela Macedo Cardoso, 

como Segundo Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aberta a Sessão, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, após cumprimentar todos os 

presentes, fez a chamada, verificando a presença dos Senhores Membros eleitos:---------------------- 

António Manuel Sousa Ribeiro da Graça; --------------------------------------------------------------------------- 

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

João Manuel Teixeira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alexandre Fernandes Ferro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avelino António Coelho Amaral; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Sérgio Tomé Rente; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Clemente Regas Correia;------------------------------------------------------------------------------------------ 

Manuel Agostinho Martins Machado;----------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel António Peixoto dos Santos;----------------------------------------------------------------------------------- 

Filipe Augusto Cunha Correia;------------------------------------------------------------------------------------------- 

João António Dias Lopes;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bruno Alexandre Cardoso Vaz; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

António Aventino Lopes da Silva;--------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís António Ribeiro Almeida; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidentes de Juntas de Freguesia:------------------------------------------------------------------------------- 

Victor Manuel Varela Macedo Cardoso; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Arnaldo de Carvalho Guerra;-------------------------------------------------------------------------------------- 

António Pinheiro Pereira; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

António Gilberto Regas Correia;----------------------------------------------------------------------------------------- 

José Manuel Alves Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gilberto Monteiro Taveira;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Manuel Lebres Lopes Seco; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Luís Rodrigues Fernandes;---------------------------------------------------------------------------------------- 

José António dos Anjos Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Emílio Alves Cerqueira Coelho;------------------------------------------------------------------------------- 

José Luís Ramos Gonçalves;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Vitória Rebelo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

António Rodrigo da Silva Timóteo; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Faltando justificadamente os Membros da Assembleia Municipal: Luís Eduardo Pereira Pinto, 

Celestino José Fernandes Silva, Manuel Clemente Videira Correia Teixeira e Manuel Marcelino 

Alves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal propôs a substituição do segundo Secretário da Mesa 

da Assembleia, Luís Eduardo Pereira Pinto, que faltou, justificadamente, tendo sido substituído, 

pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia Celeirós, Victor Manuel Varela Macedo Cardoso. -------- 

----- Um ponto um: Colocada a aprovação, a acta da Sessão anterior obteve o seguinte 

resultado:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por maioria, com a abstenção dos Membros da Assembleia Municipal de 

Sabrosa, Helena Maria Campos Ervedosa de Lacerda Pavão, João Manuel Teixeira, Luís António 

Ribeiro Almeida, José António dos Anjos Pereira, João António Dias Lopes, Carlos Manuel Lebres 

Lopes Seco, por não estarem presentes na sessão anterior.---------------------------------------------------- 

----- Um ponto dois: Informações. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Um ponto três: Apreciação da informação do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal 

nos termos da alínea e), do n.º1, do artigo 53.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------ 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que explicou que, esta 

informação retrata todas as actividades que estão a ser desenvolvidas pela Câmara Municipal.-----  

Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas, que pediu 

esclarecimentos sobre qual o ponto de situação e o valor a pagar pela obra do Espaço Miguel 

Torga.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que respondeu à questão 

do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas esclarecendo que relativamente ao  

Espaço Miguel Torga queremos que seja uma referência nacional e mesmo internacional e que 

seja uma mais valia para o concelho e para a região, no que diz respeito ao contexto turístico e 

.cultural. Quanto à referência cultural e educativa temos várias parcerias entre elas a Fundação 

Caloust  Gulbenkian. Relativamente à abertura ao público este só irá ser aberto quando estiverem 

reunidas as condições, para este funcionar em pleno. Quanto à conclusão da obra, estará para 

breve. No que diz respeito ao valor solicitou informação à Adjunta do Sr. Presidente, Dr. Raquel 

Miranda.----- 
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Tomou a palavra a Adjunta do Sr. Presidente Dr. Raquel Miranda esclarecendo que, para o 

Espaço Miguel Torga os trabalhos normais foram financiados em 90%, 45% pelo programa 

integrado Turismo de Portugal e 45% pelo FEDER, quanto ao valor total da obra, pode ser 

apresentado na próxima sessão da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------ 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Anta que perguntou 

se  o financiamento do Espaço Miguel Torga era só para a obra ou também para o equipamento.-- 

Foi dada a palavra à Adjunta do Sr. Presidente Dr. Raquel Miranda que esclareceu que existem 

dois tipos de financiamento: o de 90% tem a ver com os trabalhos normais e inclui algum 

equipamento, um outro de 45% para o programa base imaterial, incluindo a exposição permanente 

e formação da equipa que vai gerir o Espaço Miguel Torga.----------------------------------------------------                                                

----- Ponto dois período da ordem do dia:------------------------------------------------------------------------ 

----- Dois ponto um: Presente  “Relatório de Contas do ano 2010” do Município de Sabrosa. 

----- “Usou da palavra o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa para 

fazer uma breve introdução ao Relatório de Contas de dois mil e dez do Município de Sabrosa”.--- 

----- Após a intervenção do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, 

nenhum dos Membros da Assembleia Municipal interveio . ----------------------------------------------------- 

 Deliberação: O “Relatório de Contas do ano 2010 (dois mil e dez)” do Município de Sabrosa foi 

aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dois ponto dois: Presente informação 2809/11 da DAFP de 03/03/2011, relativa ao 

assunto: Errata na Reestruturação dos Serviços Municipais, Publicada no D.R. número 206 de 23 

de Outubro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 

Dois ponto três: Presente proposta de Geminação entre o Município de Sabrosa e Município de 

Puerto San Julián, Argentina.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa. ----------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa começou por referir que esta geminação é uma 

mais valia para o Concelho de Sabrosa e na afirmação do projecto Fernão de Magalhães, uma vez 

que abre portas ao nível cultural, turística e até comercial. ------------------------------------------------------ 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal Filipe Correia, que referiu que na sua 

opinião, esta geminação, como outras já existentes, não vai trazer qualquer mais valia para o 

Concelho de Sabrosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa. ----------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa referiu que, Sabrosa em termos turísticos está 

a ser mais procurada, em consequência do contacto que existe entre Sabrosa e as geminações já 

existentes e ao projecto Fernão de Magalhães, referindo que não têm que ser só as Câmaras 

entre si, mas sim com o envolvimento das instituições locais, para se tirar partido destas 

geminações, tanto ao nível turístico como comercial. --------------------------------------------------- 

Tomou de novo a palavra o Membro da Assembleia Municipal Filipe Correia, que referiu que, em 

termos práticos não se vê qualquer mais-valia para este tipo de geminações. ----------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa. ----------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa esclareceu que estas geminações são um 

ponto de partida para Sabrosa se afirmar além fronteiras, verificando-se actualmente um aumento 

significativo das consultas na página da internet da Câmara Municipal, que nos chegam de várias 

partes do mundo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas que pediu que, fossem 

facultadas as despesas efectuadas com as geminações. ------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Anta que afirma que, em 

tempos também pensava o mesmo, no entanto, como teve a oportunidade de acompanhar um 

evento de provas de vinho, onde foram lidos poemas de Miguel Torga acompanhados com vinhos 

do Douro, através da geminação de Sabrosa e Cadujac, confirma que, é uma mais valia para a 

projecção do Concelho de Sabrosa e mesmo a Região do Douro, a nível internacional. ------ 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa que explicou que, existem 

situações que não são quantificáveis, por exemplo: quando uma Associação Cultural vai em 

representação de Sabrosa as despesas podem ser quantificadas, mas, quanto aos benefícios 

esses só com o tempo se avaliarão. Mas no que diz respeito aos gastos efectuados com as 

geminações, estes podem ser apresentados não havendo nada a esconder, pois o Executivo tem 

sempre o cuidado de ser o mais transparente possível em matéria de apresentação de contas.  ---- 

Deliberação: Aprovado por maioria, com uma abstenção do Membro da Assembleia Municipal de 

Sabrosa, Filipe Correia . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dois ponto quatro: Primeira alteração ao mapa de pessoal. -------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que sugeriu que, fosse o Chefe da Divisão 

Administrativa, Financeira e Patrimonial, Dr. João Areias que esclarecesse este assunto, uma vez 

que esta alteração é de natureza técnica. --------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Chefe da Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial, Dr. João Areias  

esclarecendo que esta alteração tem a ver com duas situações; uma com os processos concursais 

que decorreram no final do ano; outra tem a ver com uma correcção de carreiras. ---------------------- 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 
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Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de freguesia de São Martinho de Anta que solicitou 

que lhe seja esclarecido o número total de funcionários da Câmara Municipal de Sabrosa.------------ 

Tomou a palavra o Chefe da Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial, Dr. João Areias que 

esclareceu que, o número de trabalhadores da Câmara Municipal de Sabrosa é 194 (cento e 

noventa e quatro), exactamente o que costa no mapa de pessoal. ------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 

Dois ponto cinco: Presente informação datada de 3 de Março de 2011, relativa a um 

empréstimo/investimento até ao montante de €1.551.467,05, aprovada  em reunião de Câmara de 

22 de Março de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assunto retirado da agenda. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr,. Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que, este assunto foi 

retirado para uma melhor apreciação do empréstimo, em função da actual conjuntura. ---------------- 

Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas que perguntou se, no 

empréstimo estão contempladas as estradas do sul do concelho. Mais perguntou se as dívidas 

aos fornecedores serão pagas mais atempadamente. ----------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Sr, Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia de Gouvinhas, que disse, existir vontade política para resolução desses 

problemas, mas tendo em conta a actual conjuntura têm tido muitas limitações. ------------------------- 

Ponto três, Outros assuntos:------------------------------------------------------------------------------------------ 

Três ponto um: O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou a Assembleia Municipal das 

contas correntes da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- Pelas vinte horas deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta. -----------

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 


