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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS.  

 

 

------- Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, pelas 

vinte horas e trinta minutos, no Edifício do Auditório Municipal, reuniu, em 

sessão ordinária, a Assembleia Municipal deste Concelho, sob a Presidência do 

Senhor António Augusto Guerra Nunes dos Reis, coadjuvado pelos Senhores 

António Augusto Afonso, Primeiro Secretário e Ana Isabel Chiote Lopes Vargas, 

Segunda Secretária, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------- 

 

------UM – Período de Antes da Ordem do Dia.-------------------------------------- 

 

------DOIS – Período da Ordem do Dia.------------------------------------------------ 

 

------DOIS PONTO UM – Aprovação da ata da sessão anterior. ------------------ 

 

------DOIS PONTO DOIS – Apreciação da Atividade Municipal e Situação 

Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------DOIS PONTO TRÊS - Informação de compromissos plurianuais 

assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela 

Assembleia Municipal na sessão ordinária de dezembro de 2015 – Tomada de 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- DOIS PONTO QUATRO – Informação sobre acompanhamento do 

Programa I do PAEL – Esclarecimentos adicionais – Tomada de 

Conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

 

 

 

2 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Ata nº 01/2016 

Reunião de 26/02 

 

     Pág.       

 

------- DOIS PONTO CINCO – Fundo de Regularização Municipal – 

Afetação dos Recursos – Art.º 67º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro – 

Tomada de conhecimento. ----------------------------------------------------------------- 

 

------- DOIS PONTO SEIS – Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Freixo de Espada à Cinta/Mazouco – Campeonato Nacional de Motocross 

2016 – Pedido de Subsídio – Discussão – Votação. ----------------------------------- 

 

------- DOIS PONTO SETE – Doação de Imóvel entre o Município de Freixo 

de Espada à Cinta e a Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à 

Cinta – Proposta – Tomada de conhecimento. ---------------------------------------- 

 

------- DOIS PONTO OITO – Alteração ao Mapa de Pessoal – Proposta – 

Discussão – Votação. ------------------------------------------------------------------------ 

 

------- DOIS PONTO NOVE – Proposta de Primeira Revisão ao Orçamento 

da Despesa para o ano de 2016 – Discussão – Votação. ----------------------------- 

 

------- DOIS PONTO DEZ – Proposta de Primeira Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos para o ano de 2016 – Discussão – Votação. -------- 

 

------- DOIS PONTO ONZE – Município de Freixo de Espada à Cinta – 

Apreciação Técnica das Revisões aos Documentos Previsionais do ano de 

2016 (PAEL) – Tomada de Conhecimento. -------------------------------------------- 

 

 

------- DOIS PONTO DOZE – Tribunal de Contas – Homologação da conta 

relativa ao exercício de 2010 – Recomendações – Tomada de conhecimento. -- 

 

------- DOIS PONTO TREZE – Apuramento do endividamento municipal a 

31/12/2014 – Ofício da DGAL 120/2016, de 26/01/2016 – Tomada de 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Efetuada a chamada, verificou-se que não estavam presentem os membros 

Senhora Sofia Lorete Pintado Pires Manso, Senhora Ana Luísa Silva Peleira e 

Senhor Mário João Massa de Andrade. ---------------------------------------------------- 

-------- Verificada a existência de quórum, pelo Senhor Presidente da Assembleia, 

foi declarada aberta a sessão, eram vinte horas e quarenta e cinco minutos, 

passando-se, de imediato, ao Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------- 

 

 

UM – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

------- O Período de Antes da Ordem do Dia iniciou-se com a leitura do seguinte 

expediente:------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Convite do Instituto Politécnico de Bragança para participação em 

Laboratório de Participação Pública subordinado ao tema “Como Transformar o 

Nordeste Transmontano numa Região do Conhecimento”. ----------------------------- 

------- Missiva da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo enviando uma 

Declaração de Impacto Ambiental – Parque Eólico de Torre de Moncorvo. --------- 

------- Missiva da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens enviando diversos 

documentos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ofício do Município de Freixo de Espada à Cinta solicitando o 

agendamento de diversos assuntos para a presente sessão. ----------------------------- 

------- Diversos jornais e revistas. ---------------------------------------------------------- 

------- Certificado de registo criminal da Senhora Ana Isabel Chiote Lopes Vargas 

para atestar a sua participação como membro da Assembleia Municipal na CPCJ. - 

 

------- Seguidamente usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal que referiu: “Gostaria de falar aqui de dois pontos, o primeiro é o de 

que, na Reunião de Câmara do passado dia quinze, foram aprovados, por 

unanimidade, votos de pesar pelos falecimentos, ocorridos recentemente, do Dr. 

Almeida Santos e do Dr. Monteiro Cardoso. O primeiro por afinidade, o segundo 

por nascimento, foram dois Freixenistas que, cada um à sua maneira, sempre 

quiseram e souberam honrar o Concelho de Freixo. ------------------------------------- 

------- Relativamente ao primeiro, Dr. Almeida Santos e, se outras razões não 

houvesse, não posso deixar de recordar aqui que durante o seu mandato de 

Presidente da República, por impedimento do Presidente Jorge Sampaio, ele 

escolheu Lagoaça para instalar, ainda que provisoria e temporariamente, a 
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Presidência da República durante o curto exercício das suas funções como mais 

alto Magistrado da Nação. ------------------------------------------------------------------- 

------- Quanto ao segundo, Dr. Monteiro Cardoso, se também outras razões não 

houvesse, bastaria referir o seu romance “Boas Fadas que te Fadem” e o modo 

como ele reflete Freixo e as suas gentes, numa época de triste memória mas, que 

enriquece e enobrece os Freixenistas enquanto atores e sofredores dessa mesma 

época, para o distinguir como alguém que nos enaltece e nos faz sentir orgulho de 

sermos Freixenistas. -------------------------------------------------------------------------- 

------- Por este motivo e ainda que muitos outros pudessem ser invocados, é-me 

muito grato propor a esta Assembleia que ela se associe aos dois votos de pesar já 

expressos pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------- 

------- Não sei se há o acordo da Assembleia ou se alguém quer usar da palavra 

sobre isto. Se o vosso silêncio significa a anuência a esta minha proposta, 

interpreto-o como tal e, portanto, transmito à Câmara Municipal que esta 

Assembleia se associa aos votos de pesar que oportunamente foram emitidos, e 

muito justamente, a propósito do falecimento do Dr. Almeida Santos e do Dr. 

Monteiro Cardoso. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Como também é costume, gostaria de dar-vos conta da minha atividade 

enquanto Presidente da Assembleia no período que decorreu entre a última 

Assembleia de dezembro e esta de fevereiro. --------------------------------------------- 

------- Participei, designadamente enquanto orador, na sessão de homenagem ao 

Dr. Monteiro Cardoso, sessão também de lançamento da segunda edição do 

romance “Boas Fadas que te Fadem” que teve lugar em Lisboa, na Livraria Ferin, 

no passado dia onze. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Participei igualmente, na sessão de homenagem que, com os mesmos 

propósitos, teve lugar em Freixo no passado dia vinte. --------------------------------- 

------- No que se refere à ação de Lisboa, foi-me pedido pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara que o fizesse também em representação do Executivo, o que 

veio a revelar-se desnecessário dada a louvável presença do Senhor Vice-

Presidente e do Senhor Chefe de Gabinete da Senhora Presidente nessa mesma 

sessão. De qualquer modo, independentemente disso, tive oportunidade de proferir 

algumas palavras evocativas da figura do Dr. Monteiro Cardoso, do seu amor a 

Freixo e de o situar a par de inúmeras figuras que, ao longo da nossa história, 

colocaram Freixo em lugar cimeiro, sejam Almirantes, Generais, Missionários, 

Navegadores, Doutores, Pedagogos, Escritores, Políticos ou meros desconhecidos 

que iam daqui partindo e sempre souberam enaltecer a terra que os viu nascer. ---- 
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------- Da leitura da página da Câmara ou do facebook poderão apreciar na íntegra 

as magnificas intervenções da Dr.ª Ana Gomes ou do jornalista Rogério 

Rodrigues, que apresentou em Lisboa o seu livro e excertos das intervenções da 

Senhora Presidente da Câmara, do Senhor Vice-Presidente e do Dr. Jorge Duarte 

no que se refere à sessão de Freixo, mas, nem uma única palavra relativamente ao 

que eu referi e, mais estranho ainda (ou não), nem sequer uma linha relativamente 

à minha presença num e noutro dos dois acontecimentos.----------------------------- 

------- Devo confessar que não é algo que estranhe. Tem sido assim no atual 

mandato, Senhora Presidente. Foi assim aquando da tomada de posse do 

Executivo da Câmara e da Assembleia, inserção do discurso da Senhora 

Presidente na página do Município e total esquecimento do proferido por mim 

enquanto Presidente da Assembleia Municipal. ------------------------------------------ 

------- Foi assim a propósito das comemorações dos quinhentos anos da chegada 

de Jorge Alvares à China. Dir-me-ão que não é por mal, mas por mero 

esquecimento. Aceitei-o quando isso aconteceu pela primeira vez e manifestei o 

meu desagrado. Desconfio quando volta a acontecer pela segunda vez e volto a 

chamar a atenção. Desconforta-me quando acontece pela terceira vez. --------------- 

------- Acresce que na sessão de Freixo o Presidente da Assembleia foi 

completamente ignorado, salvo nas circunstanciais palavras de saudação. Não foi 

chamado para a mesa como pediria a natureza das suas funções, situação que de 

resto vários Munícipes mais atentos notaram e estranharam. -------------------------- 

------- Eu não o estranho, infelizmente, porque já me habituei a perceber a pouca 

importância que este Executivo dá à Assembleia Municipal. Um parêntesis para 

referir que a pouca importância não é típica deste Executivo mas de muitos outros, 

diria da maioria dos Executivos Camarários do nosso País. ---------------------------- 

------- A Assembleia Municipal é simplesmente tolerada e só existe porque a Lei 

lhe concede algumas prerrogativas sem as quais determinadas decisões da Câmara 

não poderiam ser tomadas. ------------------------------------------------------------------ 

------- O prestígio da Assembleia Municipal, do seu Presidente e dos seus 

Deputados é, para muitos de somenos importância. Temos que viver com eles mas 

ignorá-los e se dúvidas houvesse, no que se refere a Freixo, acabou-se com o 

Gabinete do Presidente da Assembleia Municipal no edifício da Câmara sem que à 

Assembleia ou ao seu Presidente fosse dada uma explicação ou um pedido de 

opinião. Encerra-se o gabinete, está encerrado. Não me parece, Senhora 

Presidente, que isto prestigie a Assembleia e muito menos a Câmara Municipal 

mas, cada um pensa como entende, restando, também a cada um, fazer os juízos 

que as circunstâncias merecem. Eu já fiz os meus e aqui os deixo expressos.”. ----- 
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------- Solicitou de seguida a palavra o membro Senhor Miguel Gata que referiu: 

“Quero dar conta em dois ou três breves pontos e começo por notar o seguinte: 

Estamos em plena época da floração das amendoeiras e todos os pontos de 

especial interesse turístico do Concelho são a nossa imagem de marca turística que 

convém conservar em bom estado, não só ao longo do ano mas, em especial nestas 

alturas de afluência de visitantes. Por exemplo, ainda no fim-de-semana passado 

tive ocasião de acompanhar uns amigos ao Penedo Durão e eles próprios notaram 

o mau estado de conservação dos equipamentos de lazer e da vegetação 

envolvente, não é uma crítica é apenas um pedido para que se atente a este 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Uma segunda nota sobre os limites do nosso Concelho em geral e da 

Freguesia de Lagoaça e Fornos em particular. Vindo de Moncorvo para Freixo, 

peço atenção a esta referência, de Moncorvo para Freixo depois do Lugar da 

Estrada temos há muitos anos uma placa do lado direito da via que indica e bem 

que entrámos no Concelho de Freixo de Espada à Cinta, quase um quilómetro 

mais à frente, ao passar as Quintas da Macieirinha agora do lado esquerdo da 

estrada aparece uma placa que foi colocada há uns meses a dizer Freguesia de 

Carviçais obrigado pela visita, tendo no verso bem-vindo à Freguesia de 

Carviçais, naturalmente. Não é normal que depois de sermos informados que 

entrámos num Concelho mais à frente, na estrada, sermos informados que afinal 

ainda estamos no Concelho, ou a terminar o Concelho ou Freguesia anterior. ------ 

------- Tive o cuidado de pedir um hortofotomapa que mostra que a placa colocada 

pela Freguesia de Carviçais está quase um quilómetro dentro da Freguesia de 

Lagoaça e Fornos, portanto, o que seria, pergunto eu, se a União de Freguesias de 

Lagoaça e Fornos chegasse ao cruzamento do Estevais e colocasse lá uma placa a 

dizer bem-vindo à Freguesia de Lagoaça e Fornos, portanto, também dentro da 

Freguesia vizinha. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Acho que deve haver algum bom senso nessa matéria e é estranho quando 

nos dirigimos a qualquer lado saber que estamos a chegar a um determinado local 

e depois mais à frente afinal, foi como se tivéssemos adormecido ao volante, não 

é, e voltámos ao ponto anterior. ------------------------------------------------------------ 

------- Uma terceira e última nota sobre a notícia do transporte de doentes 

oncológicos que a Autarquia penso que está a financiar, se não estou em erro na 

totalidade, vi essa notícia no jornal e esta para mim é a primeira boa notícia desde 

o encerramento do Centro de Saúde de Freixo à noite e aos fins-de-semana fruto 

daquele infeliz protocolo assinado entre a Autarquia de Freixo e o então Ministro 

da Saúde Correia de Campos, é tudo quanto tenho para dizer. ------------------------- 
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------- Usou de seguida da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

que referi: “Em relação à questão de Carviçais eu devo confessar que faz hoje oito 

dias que estive aqui em Freixo e quando vim para cá não me apercebi mas, quando 

fui para lá apercebi-me e então voltei para trás para ver, não era se me tinha 

enganado. Realmente cheguei à conclusão antes expressa pelo Senhor Deputado 

Miguel Gata. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Curiosamente isto já aconteceu aqui há uns anos ali em Barca D’Alva com 

a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo que colocou uma placa do lado de cá, do 

lado de Freixo que dizia Barca D’Alva e dizia Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo. Dessa vez eu ia para baixo e parei em Figueira de Castelo Rodrigo. Falei 

com o Presidente da Câmara da altura e chamei-lhe a atenção para isso e disse-lhe 

que era lamentável e ele disse-me que ia imediatamente mandar retirar a placa, 

mas eu pedi-lhe para não retirar a placa, mas para retirar apenas a referência ao 

Município. Como nós temos um bocado da Barca D’Alva, do lado de cá também 

não ficava muito mal. Ele, depois, acabou por retirar a placa. ------------------------- 

------- Agora em Carviçais, julgo que está nas mãos da Senhora Presidente 

contatar com a Câmara de Moncorvo para ser reposta, digamos, a legalidade”. ---- 

 

 

DOIS - ORDEM DO DIA 

 

 

------ DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO 

ANTERIOR. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

sessão anterior. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- DOIS PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL 

E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. ------------------------------------ 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento das informações sobre a 

atividade municipal e situação financeira do Município, nos termos do que 

preceitua a alínea c) do número dois do artigo vinte e cinco da Lei número setenta 

e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ------------------------------------ 
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------- DOIS PONTO TRÊS - INFORMAÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2014 – RATIFICAÇÃO. -------- 

 

------- A Assembleia Municipal ratificou os compromissos plurianuais que se 

realizaram entre a anterior sessão da Assembleia Municipal e a presente sessão, 

assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia 

Municipal na sessão ordinária de dezembro de dois mil e catorze, desde a última 

sessão até esta data, conforme a informação presente pelo Executivo e anexa ao 

livro de atas------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------- DOIS PONTO QUATRO – INFORMAÇÃO SOBRE 

ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA I DO PAEL – 

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS – TOMADA DE CONHECIMENTO.  

 

------- Presente uma informação sobre acompanhamento do Programa I do PAEL 

para efeitos de tomada de conhecimento e que aqui se dá por transcrita, ficando 

um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação em apreço. --- 

 

 

------- DOIS PONTO CINCO – FUNDO DE REGULARIZAÇÃO 

MUNICIPAL – AFETAÇÃO DOS RECURSOS – ART.º 67º DA LEI N.º 

73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – TOMADA DE CONHECIMENTO. -------- 

 

------- Presente uma informação sobre o Fundo de Regularização Municipal – 

Afetação dos Recursos com base no art.º 67º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro para efeitos de tomada de conhecimento e que aqui se dá por transcrita 

ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------- 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação em apreço. --- 

 

 

------- DOIS PONTO SEIS – JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA/MAZOUCO – 
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CAMPEONATO NACIONAL DE MOTOCROSS 2016 – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. --------------------------------------------- 

 

------- Presente uma missiva da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Freixo/Mazouco solicitando a atribuição de um subsídio para a realização de uma 

prova do Campeonato Nacional de Motocross. ------------------------------------------ 

 

------- Seguidamente foi cedida a palavra à Senhora Presidente da Câmara que 

referiu: “Foi levada à reunião de Câmara a proposta de atribuir um subsídio de 

seis mil euros à União de Freguesias de Freixo/Mazouco para ajuda da realização 

de uma prova do Campeonato Nacional de Motocross2016 conforme pedido do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias. -------------------- 

------- A Câmara atribuiu o valor de seis mil euros de subsídio”. ---------------------- 

 

------- Seguidamente solicitou a palavra o membro Senhor Raul Ferreira que 

referiu: “A minha intervenção é no sentido de dar resposta às insinuações que o 

Senhor Professor Parra, que é pena não estar cá mas, depois terá oportunidade de 

ler a minha intervenção e se quiser dar resposta que dê que eu depois dar-lhe-ei 

outra resposta”. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- Tendo a Junta de Freguesia de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco 

solicitado à Câmara Municipal a atribuição de um subsídio para a abertura do 

Campeonato Nacional de Motocross registámos a bizarra declaração de voto do 

Senhor Vereador Artur Afonso Nunes Neto Parra em sede do Executivo. ----------- 

------- Começa o Senhor Vereador Artur Parra por referir que vota contra a 

atribuição do citado subsídio porque esta atividade já ultrapassou todas as 

expetativas, as palavras são dele, esta atividade já ultrapassou todas as expetativas, 

acompanha-o nesta sua declaração e ainda bem que ultrapassou todas as 

expetativas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Isto é bom para Freixo e para as nossas populações, não obstante votou 

contra, daqui se infere que votaria a favor se a prova de motocross de Freixo não 

tivesse o êxito que tem tido. ----------------------------------------------------------------- 

------- Ficámos a saber que o Senhor Vereador é alérgico a eventos que promovam 

Freixo de Espada à Cinta mas, ficámos também a saber que o Senhor Vereador 

Artur Parra não gosta de premiar o êxito, a promoção e divulgação de Freixo de 

Espada à Cinta preferiria, provavelmente, a mediocridade. ---------------------------- 

------- A Junta de Freguesia de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco tem uma 

visão oposta à do Senhor Vereador e, por isso, continuaremos a trabalhar 
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afincadamente para que a prova nacional de motocross seja uma referência em 

Freixo de Espada à Cinta, para que atraia gente que aqui se desloca por essa 

ocasião e para que o nosso Concelho e as suas populações dela possam beneficiar.  

------- De resto, digo ao Senhor Vereador que não são as suas insinuações 

infundadas e venenosas que me vão tirar a força e o empenho de lutar pela minha 

Freguesia e de levar o mais longe possível o seu nome através do desporto 

motorizado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Só quem está de má-fé e muda de opinião como o vento é que pode fazer as 

insinuações maledicentes que o Senhor Vereador fez, aliás, o Senhor Vereador no 

passado tinha uma posição e de repente mudou de opinião, ficámos sem saber o 

motivo dessa sua mudança. ----------------------------------------------------------------- 

------- Acusa-me de desinteresse e empenho Senhor Vereador, não lhe admito que 

ponha o meu trabalho em causa porque orgulho-me do que eu faço e porque dando 

uma cambalhota política pôs em causa o retorno desta prova também queria avivar 

a memória do Senhor Vereador informando-o do seguinte: Nos dias seis e sete do 

corrente mês estiveram em Freixo vários pilotos a treinar na pista multiusos e 

permaneceram nesta Vila com o seu staff. ------------------------------------------------ 

------- No dia onze para doze e doze para treze estiveram novamente pilotos com 

as suas equipas a treinar em Freixo e sabe onde pernoitaram a maioria deles 

durante estes dias, vou-lhe dizer! A Câmara tem dez moradias na Congida, fique a 

saber que oito moradias foram ocupadas por esses pilotos no fim-de-semana de 

onze para doze e doze para treze. No fim-de-semana de vinte para vinte e um 

estiveram cá mais pilotos a treinar e vem o Senhor Vereador dizer que não existe 

retorno, já agora posso informá-lo que amanha sábado e domingo estarão em 

Freixo em força várias equipas que irão disputar o Campeonato Nacional pois a 

partir de segunda-feira ninguém poderá treinar até ao dia da prova, enfim, só não 

vê quem não quer ver. ------------------------------------------------------------------------ 

------- Depois vemos o impacto que tem para o Concelho esta prova através dos 

órgãos de comunicação social, jornais, rádios, revistas e por último televisão na 

RTP2 vinte minutos a falar de Freixo. ----------------------------------------------------- 

------- Quero todavia frisar o empenho da Senhora Presidente da Câmara, talvez a 

sua intenção seria pôr a Câmara contra a Junta mas, a Senhora Presidente no 

tocante a esta situação teve uma visão diferente da sua porque soube interpretar 

que este evento é uma mais-valia para o Concelho e estando englobado nas 

festividades das amendoeiras em flor promovidas pela Câmara Municipal dá outra 

visibilidade ao Concelho. -------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

11 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Ata nº 01/2016 

Reunião de 26/02 

 

     Pág.       

 

------- O Senhor tenta tudo por vomitar o ódio que vai dentro de si perante 

algumas pessoas que em tempo não lhe fizeram a boca doce e ainda bem porque 

seria um desastre para este Concelho. ----------------------------------------------------- 

------- Quanto ao figurino da prova ficámos incrédulos com a afirmação e posição 

do Senhor Vereador se não vejamos, um jogo de futebol não tem o mesmo 

figurino, vinte e dois jogadores atrás de uma bola em todas as jornadas, um jogo 

de basquete não tem o mesmo figurino, um jogo de hóquei não tem o mesmo 

figurino, o jet-ski não tem o mesmo figurino, talvez na sua mente iluminada 

arranje um novo figurino para o motocross mas que não soube transmitir. ---------- 

------- Refere que todas as pessoas do motocross dormiram e comeram nas 

roulottes. Sabe ou deveria saber que isso é falso. Tenho-lhe a dizer que no ano 

transato e nos anteriores no tocante às dormidas e restaurantes esgotaram pois 

muitos pilotos tiveram que dormir no Salto de Saucelle, Torre de Moncorvo e 

Barca D’Alva. --------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Senhor de facto não tem noção da amplitude de uma prova destas e se 

tem essa noção se calhar não lhe interessa reconhecer o dinamismo e empenho que 

muitos têm em prol da terra. ---------------------------------------------------------------- 

------- O Senhor faz-me lembrar os Velhos do Restelo não quer que as pessoas do 

Interior tenham a oportunidade de ver provas Nacionais e Internacionais neste 

cantinho do Nordeste, não quer que a sua terra seja divulgada, eu pergunto-lhe o 

que é que o Senhor já fez de útil para este Concelho, nada. ---------------------------- 

------- Quanto ao patrocínio, a Junta de Freguesia todos os anos manda uma 

circular para várias empresas para tentar arranjar alguns apoios mas, devido à crise 

que atravessamos são poucas as que dão algum patrocínio. ---------------------------- 

------- O Presidente da Junta nunca se acomoda, talvez as palavras acomodar e 

desinteresse se encaixem bem no seu perfil a quem as devolvemos inteiramente. – 

------- Quanto à verba da estrada de Poiares, este argumento é ridículo, só agora é 

que se lembrou da estrada de Poiares e as outras esqueceu-se, acho muito bem que 

se arranjem as estradas mas Senhor Vereador existem verbas próprias para essas 

obras. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Para terminar Senhor Vereador, tenho-lhe a dizer que os desportos 

motorizados são os desportos que mais gentes atraem à nossa região senão 

vejamos, Mirandela apostou no jet ski, Foz Côa apostou no autocross, Montalegre 

apostou no car cross, digo-lhe mais uma vez que o dia que mais movimento tem 

esta Vila de Freixo de Espada à Cinta é o dia do motocross e sinto orgulho nisso e 

em saber que os grandes vultos nacionais e mundiais já passaram pela pista de 

motocross de Freixo de Espada à Cinta, Paulo Gonçalves Campeão Mundial do 
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Dakar, Rui Gonçalves Vice-Campeão Mundial de Motocross, Hélder Rodrigues 

Vice-Campeão do Dakar, Paulo Alberto Campeão Nacional de Motocross de 

Portugal e do Brasil, poderia citar-lhe mais nomes sonantes do desporto 

motorizado pois são tantos que até perdemos a conta. ---------------------------------- 

------- Finalizo dizendo que no que nos concerne continuamos a trabalhar para que 

estas provas tenham cada vez mais êxito e nos tragam gente a Freixo. O Senhor 

Vereador não gosta. A Junta de Freixo e a população de Freixo apreciam e gostam 

que a nossa terra seja cada vez mais atraente e divulgada. Mais lhe digo que 

enquanto eu for Presidente da Junta de Freguesia desta União haverá sempre 

provas nacionais de motocross em Freixo de Espada à Cinta, tenho dito”. ---------- 

 

------- Solicitou de seguida a palavra o membro Senhor Miguel Gata que referiu: 

“Sobre este assunto queria dizer o seguinte, há mais de dez anos que a prova de 

motocross vem sendo realizada no nosso Concelho com a organização da Junta de 

freguesia e apoio da Autarquia. Houve anos em que a Câmara apoio esta prova 

subsidiando-a outros em que não o fez. --------------------------------------------------- 

------- Não é a reconhecida importância do evento que nós vamos estar a discutir 

aqui hoje nem votar hoje e muito menos o trabalho meritório de quem organiza a 

prova e quero sublinhar esses dois pontos, não é a importância do evento nem o 

trabalho meritório de quem organiza a prova, é a atribuição de um subsídio por 

parte da Câmara no valor de seis mil euros e eu pergunto, como é que o Executivo 

aferiu para este ano o valor de seis mil euros, houve uma necessidade de suportar 

novos custos ou, uma vez que saiu a notícia que dá conta de uma redução grande 

da dívida já há mais folga financeira para apoiar qualquer atividade que se 

proponha apoiar”. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Usou de seguida da palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal que 

referiu: “Este valor é precisamente o mesmo que foi atribuído o ano passado”. ---- 

 

------- Solicitou de seguida a palavra o membro Senhor Miguel Gata que referiu: 

“Já me recordo, veio um pacote de subsídios a várias Juntas, as Uniões de 

Freguesias seis mil euros e as Freguesias não agregadas de cinco mil euros, vinha 

dissimulado, não vinha em formato de subsídio à atividade em si. -------------------- 

------- Tendo em conta que há dois anos o valor do subsídio atribuído foi de cinco 

mil euros permitam-me então relembrar que esta atribuição de subsídio tem sido 

muito variável ao longo dos anos, não é, temos tido anos de oito mil euros, como 

por exemplo dois mil e dez, ano em que a Senhora Presidente na oposição votou 
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contra a atribuição do subsídio e temos tido anos de dois mil e quinhentos euros, 

dois mil e nove, cinco mil euros em dois mil e oito, portanto tem sido esta 

variação do subsídio que, eu não sei se há alguma razão para isso, se há alguma 

explicação que justifique essa variação no apoio da Autarquia. ----------------------- 

------- Numa situação normal este tipo de eventos é apoiado nos primeiros anos 

para que possam ir ganhando dimensão, ir ganhando maturidade para que aos 

poucos se possam ir tornando gradualmente autónomos, penso que seja isso o 

desejável. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Vejamos por exemplo um exemplo que o Senhor Presidente da União de 

Freguesias deu aqui que eu me recordo que é o exemplo do jet ski de Mirandela, 

comparou até com o jet ski de Mirandela, só para vos dizer que a Câmara de 

Mirandela financiou durante muito tempo o evento e apoiou bastante esse evento 

mas, em dois mil e dez apoiou zero, deu zero e cortou nesses apoios porque, como 

se costuma dizer, a casa já estava feita, a Federação continuou a realizar a prova 

em Mirandela, porque já tinha todas as condições reunidas para continuar a 

realizar lá a prova e a organização teve que encontrar novas formas para financiar 

o evento mesmo com o apoio apenas logístico da Autarquia. -------------------------- 

------- Houve um ano, também não sei se se recordam que aqui em Freixo o 

Executivo anterior decidiu não subsidiar a prova porque, penso eu, teve noção que 

o desequilíbrio financeiro da Autarquia era de tal ordem que não permitia esse tipo 

de despesas. O próprio Vereador da oposição atualmente, em reunião de Câmara 

de vinte e seis de janeiro último admitiu que, e passo a citar embora não traga o 

retorno daquilo que, eventualmente, a Câmara lhe dá de subsídio mas traz um 

retorno para comerciantes, restaurantes e hospedarias, é portanto, segundo esta 

opinião, um apoio que não retorna aquilo que a Câmara subsidia. -------------------- 

------- Por último, em relação à data que está definida no calendário, compreendo 

essa definição, é uma data que a federação define para o início do campeonato, 

não se poderá mexer nessa data, não se pode antecipar mas, uma coisa é certa, 

quando em vinte de março o evento tiver lugar em Freixo, onde sempre foi 

associado ao programa da flor da amendoeira, com o intuito de enriquecer e bem o 

cartaz, já Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo encerraram as suas festividades, 

Mogadouro tem no mesmo dia uma prova de atletismo e de montanhismo da 

federação e só Moncorvo é que leva o programa das amendoeiras em flor até à 

Páscoa, portanto, acho também esta ligação com a flor da amendoeira puxada ao 

máximo para se poder inserir no programa e é isso que posso referir sobre o 

assunto”. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Solicitou de seguida a palavra o membro Senhor Nuno Ferreira que referiu: 

“Em relação a este subsídio que é atribuído eu gostaria de saber alguns 

pormenores, primeiro no outro ano veio a esta Assembleia um subsídio para todas 

as Juntas em conjunto. Essa verba cada Junta dará o destino que bem entender a 

essa verba, suponho que a Câmara dará a Junta de Freixo esses seis mil euros 

relativos ao outro ano. ----------------------------------------------------------------------- 

------- Depois referiu dois mil e dez que a Câmara apoiou em oito mil euros, 

segundo aquilo que disse mas, também em dois mil e dez, agora também 

perguntava ao Executivo, não sei se é o que se passa este ano, também veio a 

candidatura do Douro Superior que davam dinheiro para a flor da amendoeira 

onde era inserida, este ano não há mas, em anos anteriores já houve financiamento 

da Douro Superior e também a flor da amendoeira beneficiou com isso e a Câmara 

não teve encargos, foi através da Douro Superior que financiaram essa mesma 

verba para o motocross. ---------------------------------------------------------------------- 

------- O que eu acho, e é pertinente estar a falar nisto, se calhar não devia ser eu a 

falar, é que o motocross quer se queira quer não, quer se goste quer não se goste, 

tem trazido, tem aberto portas mais além para Freixo de Espada à Cinta, além de 

que, nesse fim-de-semana passam por Freixo mais de duas a três mil pessoas, 

durante o fim-de-semana todo, fora as pessoas que pernoitam cá e que deixam cá 

dinheiro, se não vejamos na parte da restauração, na parte dos cafés, até nas 

bombas de gasolina e o movimento que a Vila gere, se não vejamos também 

quanto é que custa um anúncio publicitário numa televisão, há bocado o Senhor 

Presidente referiu que passa na RTP2 o spot sobre o visionamento do motocross 

mas também passa na SPORT TV a prova de motocross tal como em jornais 

nacionais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O que é estranho é que, em vez de apoiarmos e em vez de tentarmos que 

cada vez mais se dinamize o motocross, por vezes parece que é um entrave o 

motocross a Freixo de Espada à Cinta quando é o contrário, só traz é benefícios 

para Freixo e se a Câmara, e bem neste caso, se pode apoiar e deve apoiar as 

Freguesias, porque também está inserido na flor da amendoeira, vai até vinte de 

março, Moncorvo até vai até à Páscoa, cada Concelho define a sua política em 

relação à flor da amendoeira daí que cada Concelho ter o seu Executivo, não sei o 

porquê de não ir até vinte de março, até porque a data do motocross em Freixo 

poderia ter sido escolhida mais à frente mas, é uma abertura do nacional, só ai 

demonstra o prestígio que esta terra já alcançou em relação ao nível nacional, ter a 

abertura do campeonato nacional. ---------------------------------------------------------- 
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------- Apraz-me dizer que é bom que, para além de sermos o Concelho mais 

pequeno do Distrito de Bragança é nesse mesmo fim-de-semana onde há mais 

romaria no Distrito de Bragança, tanto aqui e tanto se fala em Espanhóis, como de 

Espanha, porque cinquenta por cento são Espanhóis, são aficionados e deixam cá 

dinheiro nesta terra”. ------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Solicitou de seguida a palavra o membro Senhor Miguel Gata que referiu: 

“Mais uma vez quero sublinhar aqui o que disse há pouco, que não haja confusão 

entre o desejar-se que a prova se realize e o subsídio que estamos aqui a discutir e 

que é um ponto da ordem de trabalhos desta reunião, fazer esta distinção. ---------- 

------- Concordo sem dúvida que o motocross projeta Freixo, ninguém está aqui 

contra o motocross em si, estamos aqui a discutir a atribuição de um subsídio mais 

uma vez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Este ano, não sei se os outros Presidentes de Junta de Freguesia ou União de 

Freguesia, também vão obter esse apoio que o ano passado existiu por forma a 

distribuir por igual esses valores, se vão aplicar esses valores com outras 

finalidades, com certeza que sim mas, isto de dar apoios e dar subsídios, queria 

lembrar aqui duas situações, em Freixo já houve um ano, acho que foi em dois mil 

e dez se não estou em erro, em que a Câmara atribuiu um subsídio ao 

Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta no valor de duzentos e 

cinquenta euros por sala, duzentos e cinquenta euros por sala e em dois mil e oito 

atribuiu ao Grupo Desportivo de Poiares um subsídio para jovens praticantes do 

nosso Concelho de dois mil e seiscentos euros, só para termos um termo de 

comparação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Estamos aqui a falar de outro fator, não é deste fator de apoiar as crianças 

do Grupo Desportivo ou de apoiar as escolas, estamos a falar do fator promocional 

do motocross a nível de impacto na televisão ou por outros meios, eu compreendo 

isso mas, em relação aos Espanhóis que são aficionados do desporto, com certeza 

que eles vêm, como vêm de Portugal, penso que vêm na mesma ordem de razão e 

portanto, quero que fique aqui claro, para terminar a minha intervenção que, não 

venham amanha dizer que está contra o motocross, não generalizem isso desta 

forma, é apenas uma votação pela atribuição do subsídio, não é nada em particular 

pelo motocross, acho muito bem que se promova o motocross, que se faça o 

motocross em Freixo, promove a terra e dá nome, já tivemos aqui uma prova do 

europeu o que ainda prestigia mais a nossa terra, completamente de acordo com 

isso e reconheço isso, aqui estamos simplesmente a votar este subsídio que a 

Câmara definiu de seis mil euros, apenas isso”. ------------------------------------------ 
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------- Solicitou de seguida a palavra o membro Senhor Carlos Novais que referiu: 

“Só um acrescento aqui quanto àquilo que disse o Senhor Deputado que é a 

atribuição dos subsídios. --------------------------------------------------------------------- 

------- Efetivamente, em reunião tida pelos Senhores Presidentes de Junta e Uniões 

de Freguesia com a Senhora Presidente da Câmara foi-lhes comunicado que seria 

atribuído a todas as Freguesias e Uniões de Freguesia um subsídio para apoios 

naquilo que fosse necessário para cada uma das entidades, Freguesias ou Uniões 

de Freguesia”. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Solicitou de seguida a palavra o membro Senhor Miguel Gata que referiu: 

“Quero congratular pela informação que acabei de ter conhecimento por parte do 

Senhor Deputado, faz todo o sentido que assim seja e é justo que assim seja”. ----- 

 

------- Solicitou de seguida a palavra o membro Senhor Ivo Quintas que referiu: 

“Pois eu relativamente a esta nova informação fico mais preocupado porque, se 

calhar em vez de um subsídio, neste caso vamos ter dois, um para esta prova e 

outro para o que for preciso. ---------------------------------------------------------------- 

------- Do que eu entendo aqui nós estamos a votar apenas um subsídio para a 

Junta de Freguesia de Freixo de Espada à Cinta, não estamos a falar das outras 

Juntas, agora estão-me dizer que foi acordado que haveria para as outras, essa 

parte já é mais preocupante, não só não veio a votação como podemos estar a falar 

de dois subsídios e ai as coisas são diferentes. ------------------------------------------- 

------- A única coisa que queria dizer sobre isto é que no modelo que foi praticado 

no ano passado, concordo mais com esse modelo do que com este modelo, ou seja, 

no global atribui-se a todas as Juntas, porque todas elas precisam, cada um aplica 

o dinheiro naquilo que quer, uns aplicam em provas de motocross, outros podem 

aplicar em provas de free style ou no que quiserem, acho que dessa forma é mais 

justo, assim não considero tão justo, tenho dito”. ---------------------------------------- 

 

------- Usou de seguida da palavra a Senhora Presidente da Câmara que referiu: 

“Não se pode atribuir um subsídio à Junta só porque queremos atribuir, tem que 

ser justificado, por isso o ano passado todos eles apresentaram um pedido com 

uma obra, alguma coisa que queriam fazer e que precisavam do subsídio, Freixo 

era o motocross e as outras para qualquer coisa que queriam fazer e o subsídio é 

atribuído para ser gasto naquilo para que foi pedido, não é para gastarem como 

eles entenderem. ------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Este ano ainda só Freixo é que fez esse pedido e que vem aqui, portanto não 

há mais nenhum este ano”. ------------------------------------------------------------------ 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do membro 

Senhor Miguel Gata e as abstenções dos membros Senhores Ivo Quintas, António 

Tavares, Manuel Frade e Senhora Márcia Saldanha Frade aprovar a proposta de 

atribuição de subsídio à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Freixo de 

Espada à Cinta/Mazouco. -------------------------------------------------------------------- 

 

------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Freixo/Mazouco manifestou o seu impedimento legal tendo sido dado 

cumprimento ao estatuído no número quatro do artigo vinte e quatro do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatrocentos e 

quarenta e dois barra noventa e um de quinze de Março e alterado pelo Decreto-

Lei número seis barra noventa e seis de trinta e um de Janeiro. ----------------------- 

 

 

------- DOIS PONTO SETE – DOAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE O 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA E A SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – PROPOSTA – 

TOMADA DE CONHECIMENTO. ---------------------------------------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento de uma proposta de doação 

de imóvel a celebrar entre a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de 

Freixo de Espada à Cinta e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da 

mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------------------------------- 

 

 

------- DOIS PONTO OITO – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – 

PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. ------------------------------------------- 

 

-------- Presente uma proposta de alteração ao mapa de pessoal do Município e que 

aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa 

ao livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

alteração ao mapa de pessoal. --------------------------------------------------------------- 
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------- DOIS PONTO NOVE – PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2016 – DISCUSSÃO – 

VOTAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Presente uma proposta de primeira Revisão ao Orçamento da Despesa para 

o ano de 2016 e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma 

arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ------------------------------------------------ 

 

------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a revisão em 

apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

------- DOIS PONTO DEZ – PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016 – 

DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. -------------------------------------------------------------- 

 

------- Presente uma proposta de primeira Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2016 e que aqui se dá por transcrita ficando um 

exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ----------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão em 

apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

------- DOIS PONTO ONZE – MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À 

CINTA – APRECIAÇÃO TÉCNICA DAS REVISÕES AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2016 (PAEL) – TOMADA 

DE CONHECIMENTO. ------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento de uma apreciação técnica 

das revisões aos documentos previsionais do ano 2016 (PAEL) e que aqui se dá 

por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro 

de atas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- DOIS PONTO DOZE – TRIBUNAL DE CONTAS – 

HOMOLOGAÇÃO DA CONTA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2010 – 

RECOMENDAÇÕES – TOMADA DE CONHECIMENTO. --------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento de uma missiva enviada pelo 

Tribunal de Contas relativa à homologação da conta relativa ao exercício de 2010 

– Recomendações. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- DOIS PONTO TREZE – APURAMENTO DO ENDIVIDAMENTO 

MUNICIPAL A 31/12/2014 – OFÍCIO DA DGAL 120/2016, DE 26/01/2016 – 

TOMADA DE CONHECIMENTO. ---------------------------------------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento de um ofício enviado pela 

DGAL relativo ao apuramento do endividamento municipal a 31/12/2014. --------- 

 

 

-----------------PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO---------------------------- 

 

------- Finda a ordem de trabalhos, foi, nos termos regimentais, aberto um período 

destinado à intervenção do público não havendo intervenções a registar. ----------- 

 

 

------- APROVAÇÃO EM MINUTA: - Nos termos do número três do artigo 

cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, e para efeitos do disposto no artigo cinquenta e seis do mesmo 

normativo legal, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta os textos das 

presentes deliberações. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 


