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MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

EDITAL 
 

-------JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA 

À CINTA: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- TORNA PÚBLICO, nos termos do disposto no artigo 91 conjugado 

no n.º4 do artigo 92 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro que na reunião ordinária 

desta Câmara realizada no dia dezasseis de Junho do ano de dois mil e 

onze, cuja acta se encontra devidamente aprovada, foram tomadas as 

seguintes deliberações. -------------------------------------------------------------- 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

------- No período de antes da ordem do dia solicitou a palavra o Vereador 

senhor António José Gaspar Morgado referindo: “Com esta intervenção 

pretendo felicitar a equipa do Grupo Desportivo de Poiares que no passado 

sábado dia 11 de Junho participou na final da Taça distrital de Futsal de 

Bragança. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- Atingir uma final não é fácil, e este grupo conseguiu. ------------------ 

------- Apesar de não ter saído do pavilhão Municipal de Bragança com a 

vitória teve uma atitude que em muito honrou o nosso concelho, parabéns a 

todos os jogadores que num espírito de fair-play lutaram até ao último 

minuto pela vitória. ------------------------------------------------------------------ 

------- Trazer a taça para o nosso concelho seria “a cereja no topo do bolo”, 

mas não foi possível. ----------------------------------------------------------------- 

------- Uma palavra de apresso também para o público afecto ao Grupo 

Desportivo de Poiares que esteve presente nas bancadas do Pavilhão, pois, 

apesar das provocações de que foram alvo souberam-se comportar com 

dignidade e apoiar a sua equipa. --------------------------------------------------- 

------- Mais uma vez, parabéns ao Grupo Desportivo de Poiares e a todos os 

seus jogadores pelo belíssimo espectáculo de companheirismo, atitude e 

fair-play que demonstraram nesta final. ------------------------------------------- 
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------- A Câmara Municipal aliou-se por unanimidade a este voto de 

felicitação ao Grupo Desportivo de Poiares. ------------------------------------- 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 

tesouraria do dia quinze do mês de Junho do ano dois mil e onze que acusa 

o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------- 

 

Dotações Orçamentais – Um milhão quinhentos e setenta e nove mil 

seiscentos e trinta e um euros e setenta e nove cêntimos. ---------------------- 

 

Dotações não Orçamentais – Cento e cinquenta e sete mil setecentos e 

quarenta e nove euros e oitenta cêntimos. ---------------------------------------- 

 

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar 

a acta da reunião ordinária realizada no dia um de Junho do ano de dois mil 

e onze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 

distribuída previamente a todos os membros do Executivo. -------------- 

 

 

 01 - COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL – DECISÕES 

 

 

------- Despacho datado do dia seis de Junho do presente ano que 

concedeu a licença especial do ruído à Comissão de Festas em Honra 

de Santo António de Lagoaça. ---------------------------------------------------- 

 

 

------- Despacho datado do dia seis de Junho do presente ano que 

concedeu a licença de divertimentos públicos à Comissão de Festas em 

Honra de Santo António de Lagoaça. ------------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar os 

despachos em apreço. ---------------------------------------------------------------- 
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 02 – OBRAS PÚBLICAS 

 

EMPREITADAS 

 
 

------- “CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SEDA 

DE FREIXO DE ESPADA À CINTA” – APROVAÇÃO DO 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – PROPOSTA: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de execução da empreitada 

em título referenciada. --------------------------------------------------------------- 

 

 

------- “CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SEDA 

DE FREIXO DE ESPADA À CINTA” – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO – PROPOSTA: Pelo 

Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma proposta verbal no 

sentido de se proceder à abertura de procedimento por concurso público 

nos termos da alínea b) do número um do artigo dezasseis e alínea b) do 

artigo dezanove do Código dos Contratos Públicos, tendo em vista a 

Construção do Núcleo Museológico da Seda de Freixo de Espada à Cinta. - 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

em apreço bem como o respectivo programa de concurso e caderno de 

encargos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- “CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SEDA 

DE FREIXO DE ESPADA À CINTA” – APROVAÇÃO DAS PEÇAS 

DO PROCEDIMENTO – PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar as peças do procedimento da empreitada em título 

referenciada. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- “VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E REGENERAÇÃO 

URBANA DO CENTRO DA VILA DE FREIXO DE ESPADA À 

CINTA” – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – 

PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

projecto de execução da empreitada em título referenciada. ------------------- 
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------- “VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E REGENERAÇÃO 

URBANA DO CENTRO DA VILA DE FREIXO DE ESPADA À 

CINTA” – ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO 

PÚBLICO – PROPOSTA: Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

apresentada uma proposta verbal no sentido de se proceder à abertura de 

procedimento por concurso público nos termos da alínea b) do número um 

do artigo dezasseis e alínea b) do artigo dezanove do Código dos Contratos 

Públicos, tendo em vista a Valorização do Património e Regeneração 

Urbana do Centro da Vila de Freixo de Espada à Cinta. ------------------------ 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

em apreço bem como o respectivo programa de concurso e caderno de 

encargos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- “VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E REGENERAÇÃO 

URBANA DO CENTRO DA VILA DE FREIXO DE ESPADA À 

CINTA” – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO – 

PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

peças do procedimento da empreitada em título referenciada. ------------- 

 

 

  04 – AQUISIÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- AQUISIÇÃO DE “CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL E WORKFLOW” 

– ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação 

a aquisição de serviços de Contratação e Implementação de um Sistema de 

Gestão Documental e Workflow, acompanhada do relatório final de 

adjudicação elaborado nos termos do artigo cento e vinte e cinco do Código 

dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito barra 

dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, bem como da minuta do 

respectivo contrato. ------------------------------------------------------------------ 

------- Depois de devidamente analisados, o relatório final de adjudicação e 

a minuta do contrato, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

concordar com os mesmos e consequentemente adjudicar a aquisição em 

apreço à firma DAMS – Desenvolvimento, Análise e manutenção de 

Software, Lda., pelo valor pecuniário de doze mil quatrocentos e trinta e 

seis euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 
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------- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE CONTROLO DE PONTO BIOMÉTRICO” – 

ADJUDICAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de adjudicação a 

aquisição de Equipamentos e Serviços de Implementação, Instalação, 

Configuração e Formação de Controlo de Ponto Biométrico, acompanhada 

do relatório final de adjudicação elaborado nos termos do artigo cento e 

vinte e cinco do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 

número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, bem como 

da minuta do respectivo contrato. -------------------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisados, o relatório final de adjudicação e 

a minuta do contrato, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

concordar com os mesmos e consequentemente adjudicar a aquisição em 

apreço à firma DAMS – Desenvolvimento, Análise e manutenção de 

Software, Lda., pelo valor pecuniário de oito mil oitocentos e vinte e nove 

euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------- 

 

 

 06 – REQUERIMENTOS DIVERSOS 
 

 

------- VENDA AMBULANTE – RENOVAÇÃO DE CARTÃO: 

Presente um requerimento subscrito por João José Ramos Moutinho, 

residente na Freguesia de Carvalho de Egas, Município de Vila Flor, 

solicitando que lhe fosse renovado o cartão de vendedor ambulante para 

poder actuar nas feiras e mercados da área deste Município como vendedor 

de ovos, aves, coelhos vivos e rações. --------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- JOÃO JOSÉ RAMOS MOUTINHO – REQUERIMENTO: 

Presente uma missiva subscrita por João José Ramos Moutinho solicitando 

que lhe seja concedido um lugar na feira mensal, para poder exercer a 

actividade de venda de aves e coelhos vivos. ------------------------------------ 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

------- PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA 

RECEITA PARA O ANO DE DOIS MIL E ONZE: Pelo senhor 

Presidente da Câmara foi presente a primeira revisão ao Orçamento da 

Receita para o ano de dois mil e onze e que aqui se dá por integralmente 

reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivada na pasta anexa ao 

livro de actas. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade com a abstenção do Vereador senhor António Eduardo Jorge 

Morgado aprovar a revisão em apreço, mais deliberando ainda submete-la à 

apreciação e votação da digníssima Assembleia Municipal. ------------------- 

 

 

------- PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE 

ACTIVIDADES MUNICIPAIS PARA O ANO DE DOIS MIL E 

ONZE: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente a primeira revisão 

ao Plano de Actividades Municipais para o ano de dois mil e onze e que 

aqui se dá por integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma 

arquivada na pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade com a abstenção do Vereador senhor António Eduardo Jorge 

Morgado aprovar a revisão em apreço, mais deliberando ainda submete-la à 

apreciação e votação da digníssima Assembleia Municipal. ------------------- 

 

 

------- PROPOSTA DE SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA 

DESPESA PARA O ANO DE DOIS MIL E ONZE: Pelo senhor 

Presidente da Câmara foi presente a segunda revisão ao Orçamento da 

Despesa para o ano de dois mil e onze e que aqui se dá por integralmente 

reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivada na pasta anexa ao 

livro de actas. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade com a abstenção do Vereador senhor António Eduardo Jorge 

Morgado aprovar a revisão em apreço, mais deliberando ainda submete-la à 

apreciação e votação da digníssima Assembleia Municipal. ------------------- 
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------- PROPOSTA DE SEGUNDA REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE DOIS MIL 

E ONZE: Pelo senhor Presidente da Câmara foi presente a segunda revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e onze e que 

aqui se dá por integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma 

arquivada na pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade com a abstenção do Vereador senhor António Eduardo Jorge 

Morgado aprovar a revisão em apreço, mais deliberando ainda submete-la à 

apreciação e votação da digníssima Assembleia Municipal. ------------------- 

 

 

------- ALTERAÇÃO AOS PREÇOS DE INGRESSO NAS PISCINAS 

DA CONGIDA 2011 – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal foi presente a proposta que a seguir se transcreve. ----------------- 

 
Tendo em conta que o preço da entrada nas piscinas municipais da 

Congida não sofreu qualquer alterações nos últimos anos e, atendendo à 

necessidade de actualização desses valores, em comparação com os preços 

praticados nos concelhos vizinho, venho propor a alteração do preçário a 

vigorar na presente época balnear, conforme documento em anexo. 

 Como justificação para o aumento, foi efectuado um pequeno 

estudo, conforme anexo 2, em que se explicam as necessidades existentes 

para o funcionamento do complexo de piscinas nos meses de Junho, Julho, 

Agosto e Setembro e que se baseia numa procura similar á dos últimos 

anos. 

 Contudo, é de salientar que prevemos que a procura venha a crescer 

atendendo à atribuição do galardão da ABAE – bandeira azul – à praia 

fluvial da Congida, onde se inserem as piscinas da Congida. 
 

Paços do Concelho, aos 16 de Junho de 2011 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(José Manuel Caldeira Santos) 
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------- Depois de devidamente analisadas a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar as alterações de preços propostas. ----------------------- 

 

 

------- CÓNEGO JOÃO ANTÓNIO DE BARROS – ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA DE MÉRITO – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal foi presente uma proposta que a seguir se transcreve. -- 

 
Refere o art. 2º do Regulamento Municipal de Insígnias Honoríficas: “A 

medalha de honra do Município destina-se a distinguir personalidades, 

instituições ou organizações nacionais ou estrangeiras que pelo seu prestígio, 

cargo ou acção para com a comunidade local sejam consideradas dignas dessa 

distinção”. 

Na esteira do exposto, deixo à respectiva consideração a atribuição da Medalha de 

Honra do Município ao Senhor Cónego João de Barros. 

O Senhor Cónego João de Barros celebra, formalmente, no próximo dia 29 de 

Junho, as Bodas de Ouro Sacerdotais. 

Pároco de Freixo de Espada à Cinta desde 4 de Outubro de 1980, todo o seu 

percurso foi pautado por uma entrega e disponibilidade, sendo-lhe reconhecida 

uma capacidade de trabalho e dinâmica social que em muito contribuíram para 

o progresso humano da Comunidade. 

De todo o trabalho concelhio, salienta-se o esforço e notabilidade dos resultados 

conseguidos: o Encontro das Paróquias, a renovação de todas Capelas, a 

aquisição, para a Diocese, do Convento de São Filipe de Nery, permitindo a sua 

revitalização, e no campo social evidencia-se o trabalho desenvolvido no Centro 

Paroquial de Freixo de Espada à Cinta e Centros de Dia de Poiares e Fornos 
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Fruto da sua ligação terna a Freixo, Cónego João de Barros tornou-se um cidadão 

afectivo de Freixo de Espada à Cinta, ficando para todo o sempre designado como 

“O Padre de Freixo”. 

De uma certa forma, Cónego João ajuda a promover Freixo de Espada à Cinta. 

Para além de todo o labor exercitado nas freguesias do concelho a que está 

associado, o Senhor Cónego João de Barros granjeou em todo o Distrito de 

Bragança um apreço e consideração, pelo seu espírito conciliador e atitude 

empreendedora: na Pastoral da Saúde, onde ainda trabalha com o Padre Feytor 

Pinto; Capelão das Unidades de Saúde do Distrito de Bragança; Capelão da 

GNR e PSP e, por último, o seu grande feito: Presidente da Comissão 

Fabriqueira Construtora da Catedral de Bragança.  

Foi com o seu trabalho e empenho que a Diocese de Bragança-Miranda, e os fiéis, 

ostentam no seu património a última Catedral a ser construída em Portugal. 

Neste contexto, considerando o percurso de vida e legado cívico julgo que o 

concelho fica mais valorizado com a entrega da medalha de mérito municipal ao 

Senhor Cónego João de Barros. 

Distinção que submeto à necessária votação. 

 

Paços do Concelho, aos 15 de Junho de 2011 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(José Manuel Caldeira Santos) 

 

------- Seguidamente solicitou a palavra o Vereador senhor António 

Eduardo Jorge Morgado que referiu: “O senhor Padre João de Barros, tem 

desenvolvido ao longo destes anos na paróquia de Freixo de Espada à Cinta 

um trabalho a que a sua missão como membro do Clero, assim o exige. ---- 

------- Não posso concordar com tal deferência da Câmara Municipal, 

quando por exemplo se esquece o Dr. Valentim Garcia, que na ocasião e 
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também como Pároco foi o grande obreiro do nascimento do nosso colégio. 

Essa Escola, permitiu a muitos freixenistas de famílias mais modestas 

obterem em termos académicos o actual nono ano do ensino unificado, o 

qual lhes abriu as portas para uma vida bem melhor do que aquela que 

teriam caso isso não tivesse acontecido; Noutra localidade, os pais não 

teriam possibilidades económicas de suportar os custos e graças a essa 

missão do Dr. Valentim Garcia, muitos dos estudantes de então não teriam 

atingido o patamar social que atingiram. Injustamente este homem foi 

escorraçado de Freixo. --------------------------------------------------------------- 

------- Não menos importante tem sido a missão da Irmã Rosalina de quem 

não nos podemos esquecer; pedra a pedra construiu o Centro Social 

Monsenhor Martins em Ligares, o qual, devido ao seu carácter que só uma 

grande mulher pode ter, continua a crescer e a espalhar pelo nosso 

Concelho e Região a sua entrega à solidariedade. ------------------------------- 

------- A Irmã Rosalina é para mim uma referência de vida, pela sua entrega 

aos outros, pela sua coragem, grandeza de espírito, visão e capacidade de 

liderança; reclama para ela em termos materiais o indispensável para viver. 

Encarna o que Jesus Cristo nos ensinou. Em contra-ponto à homenagem da 

maioria ao senhor Padre João de Barros, deixo aqui sem pompa e 

circunstância a minha modesta homenagem a estas duas personalidades, e 

com todo o respeito pelo senhor Padre João de Barros, perante tão injusta 

omissão por parte da maioria a minha consciência obriga-me a votar 

contra.” -------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Usou de seguida a palavra o senhor Presidente da Câmara que 

referiu: “Sinceramente, fico um bocado estupefacto com a forma como o 

senhor Vereador justifica o seu voto contra, não se debruçando sobre o que 

efectivamente representa o Senhor Padre João de Barros! Julgava que a 

acção do Cónego João de Barros ia ser reconhecida por todos, infelizmente 

não acontece para minha tristeza. O que é facto, é que não diz nada acerca 

do que foi o trabalho desenvolvido pela pessoa em causa durante tantos 

anos, e que com toda a certeza os freixenistas irão julgar. --------------------- 

------- Contrapôs com duas pessoas, que efectivamente também nos são 

gratas, a quem reconhecemos algum mérito em termos de trabalho, mas que 

em nada podem justificar, ou injustificar, a distinção que hoje se quer fazer 

ao Senhor Cónego João de Barros. No meu ponto de vista, é de inteira 

justiça que os freixenistas prestem esta homenagem ao Cónego João. ------- 

------- Eu não tenho absolutamente nada contra as duas pessoas que foram 

exemplificadas, mas sinceramente o que está em causa não são estas duas 
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pessoas! Poderão eventualmente no futuro vir a ser motivo de alguma 

análise e proposta. Fico triste, porque de facto, julgava eu, que também o 

senhor Vereador comungava da mesma opinião que nós, atendendo a que 

esta proposta de agraciamento não tem a ver com nenhuma evidência 

política da maioria! Antes pelo contrário, deveria ser uma proposta que 

galvanizasse o apoio de todos os políticos que efectivamente constataram e 

trabalharam com o Cónego João de Barros. Além disso, o Senhor Cónego 

foi sempre uma pessoa que, para além do que está representado na 

proposta, eu sou testemunha em como sempre trabalhou excepcionalmente 

bem, com todas as Câmaras, independentemente da sua cor política. 

Colocou-se sempre à disposição da mesma forma, para com os que estavam 

no poder, independentemente da altura em que o exerceram. Posto isto, é o 

que me cumpre dizer, não vale a pena acrescentar mais.” ---------------------- 

 

------- Não havendo outras intervenções a registar, foi submetida à votação 

a proposta de atribuição da medalha de mérito ao Cónego João de Barros, 

tendo a mesma sido aprovada por maioria com o voto contra do Senhor 

Vereador António Eduardo Jorge Morgado, mais deliberando ainda 

submeter a presente proposta à consideração e votação da Digníssima 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 

 

 

------- AMADEU AUGUSTO LOPES – ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA DE MÉRITO – PROPOSTA: Pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal foi presente uma proposta que a seguir se transcreve. -- 

 
Informa o art. 2º do Regulamento Municipal de Insígnias Honoríficas: “A 

medalha de honra do Município destina-se a distinguir personalidades, 

instituições ou organizações nacionais ou estrangeiras que pelo seu prestígio, 

cargo ou acção para com a comunidade local sejam consideradas dignas dessa 

distinção”. 

Face ao descrito, deixo à respectiva consideração a atribuição da Medalha de 

Honra do Município, a título póstumo, ao Senhor Amadeu Augusto Lopes. 
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Não obstante as condições dificílimas como chegou a Freixo de Espada à Cinta, o 

Senhor Amadeu Augusto Lopes rapidamente se notabilizou pelo seu 

empreendedorismo e arrojo. 

O soto do Senhor Amadeu, como ficaria conhecido, viria a ser, à proporção dos 

dias de hoje, um estabelecimento de média superfície, conseguindo que Freixo de 

Espada à Cinta, à época, se modernizasse, para gáudio dos cidadãos e da textura 

económica e social do concelho. 

Desprovido de instintos de ganância, ou de exploração comercial, estabelecendo 

sempre margens de lucro insignificantes, o nosso concidadão foi um autêntico 

financiador da Agricultura do concelho. 

São inúmeros os testemunhos que comprovam o seu lado benemérito. 

Nunca negou nada a ninguém! 

Os menos favorecidos, compravam apenas com o compromisso de pagarem 

quando pudessem, sem que daí adviesse qualquer pagamento com juros. 

Todos beneficiavam com a excessiva bondade do nosso concidadão, 

inclusivamente instituições.  

A título exemplificativo, refira-se que ao longo de um ano, todo o combustível 

consumido pela Corporação de Bombeiros e pelo Município, foi suportado pelo seu 

estabelecimento comercial. 

Neste contexto, considerando o percurso de vida e legado cívico dos nomes 

referenciados, julgo que o concelho fica mais valorizado com a entrega da 

medalha de mérito municipal ao Senhor Amadeu Augusto Lopes. 

Distinção que submeto à necessária votação. 

Paços do Concelho, aos 15 de Junho de 2011 

O Presidente da Câmara Municipal 

(José Manuel Caldeira Santos) 
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------- Seguidamente, solicitou a palavra o Senhor Vereador António 

Eduardo Jorge Morgado que referiu: “ O senhor Amadeu, como era 

conhecido entre nós, instalou-se em Freixo como comerciante. Foi um 

empresário inovador, arrojado, afável e acima de tudo um homem que tinha 

sempre um conselho amigo ou um gesto de grandeza moral para com os 

seus pares; Criou emprego e enriqueceu o nosso Concelho. Como ele, 

muitos Freixenistas lutaram durante uma vida inteira pelos mesmos 

objectivos e com a mesma verticalidade moral. Não vou enunciar nomes, 

mas quantos outros cabem no perfil que a maioria do Executivo pretende 

homenagear. --------------------------------------------------------------------------- 

------- No mínimo com o mesmo respeito que o senhor Presidente da 

Câmara agora publicamente reclama pelo senhor Amadeu Augusto Lopes o 

meu voto é a abstenção.” ------------------------------------------------------------ 

 

-------Usou da palavra o Senhor Presidente que referiu “ Senhor Vereador 

António Morgado, há características e comportamentos que fazem a 

diferença, e é com esses elementos que determinadas acções têm que ser 

julgadas e consideradas. É nessa ponderação que cabe esta proposta”. ------ 

 

------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta de 

atribuição da medalha de mérito posta à votação tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade com a abstenção do Vereador senhor António 

Eduardo Jorge Morgado. ------------------------------------------------------------ 

 

 

------- FONTE DE VALE DE IGREJA – PROPOSTA: Pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta que a seguir se 

transcreve. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 A Fonte de Vale de Igreja, faz parte das memórias de infância de 

muitos freixenistas, e é parte integrante de um património que tem que 

ser valorizado e potenciado. 

 Lamentavelmente, o seu estado de conservação encontra-se em 

avançado estado de degradação, e pode ficar irremediavelmente perdida se 

nada fizermos. 

 É neste quadro de preservação do património, e de respeito pela 

memória colectiva que proponho à Excelentíssima Câmara Municipal a 
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transladação da Fonte de Vale de Igreja para a zona central da Vila, 

salvaguardando a sua preservação e imputando-lhe uma visibilidade que 

é merecedora, considerando a sua relevância patrimonial e importância 

para a memória colectiva. 
   Paços do Concelho, aos 15 de Junho de 2011 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

(José Manuel Caldeira Santos) 

 

------- Seguidamente, solicitou a palavra o Senhor Vereador António 

Eduardo Jorge Morgado que referiu: “Numa primeira análise não concordo 

com a ideia. O Bairro de Vale de Igreja deve o nome à Fonte de Vale de 

Igreja. É certo que a Fonte fica num sítio de linha de água, mas tirar de lá a 

Fonte acho que é uma afronta aos moradores de Vale de Igreja, é 

descaracterizar é tirar a raiz e a essência ao local. Se a Fonte de Vale de 

Igreja está naquele local, e aquele local deve o nome efectivamente a essa 

Fonte, deve-se arranjar uma solução de a colocar lá. Não estou agora em 

pormenor a ver o sítio, mas acho que a Fonte deve ficar no Bairro. Tudo 

bem que se possa deslocar de um lado para outro em função das obras que 

se andam a fazer, mas acho que deve ficar em Vale de Igreja. Essa é a 

minha opinião, sou contra que se retire de lá, agora é uma questão de 

estudar o sítio, eventualmente o projectista que fez o projecto da drenagem 

das águas pluviais ou os próprios técnicos da Câmara, mas acho que deve 

ficar em Vale de Igreja.” ------------------------------------------------------------ 

 

------- Seguidamente, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

referindo: “A Fonte naquele sítio é difícil de manter, está num sítio que fica 

num plano inferior ao da estrada. Mexer na Fonte para a elevar e ficar num 

sítio que não é visível, julgo que os Freixenistas, e até mesmo aqueles que 

nos visitam terão mais facilidade em contemplar a fonte, com a mudança, 

será mais vista, mais apreciada. Já fizemos uma candidatura para poder 

transladar a Fonte, se eventualmente chegarmos à conclusão que as pessoas 

estão contra essa situação, considerando a sensibilidade da comunidade, 

não avançamos com a trasladação. Aliás, é por essa razão que trazemos 

essa questão à Reunião de Câmara e posteriormente à Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 
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------- Nós não queremos criar problemas para com as populações, julgo 

que o Bairro de Vale de Igreja não tem a ver com o nome da Fonte, aquela 

zona chama-se Vale de Igreja e a Fonte tem o nome do local. Isso é 

diferente, não é o local que tem o nome da Fonte, é a Fonte que tem o nome 

do local. Mas, isso é outra questão. Julgo que nesta altura, e atendendo a 

que andamos com a obra da rotunda, e com o muro da antiga escola, a 

Fonte ficaria muito bem enquadrada no muro do edifício escolar. Não 

ficaria bem por exemplo no meio da rotunda ou não ficaria bem no jardim 

municipal. Mexer no muro da escola, ficar virada para a rotunda, as pessoas 

podem desfrutar da Fonte, de um espaço com água. Sinceramente, não é 

uma questão de brio, ou de ter vontade não, para mim ficaria lá bem, para 

mim também ficaria bem em Vale de Igreja, e não há problema nenhum, 

aliás só se fará isso com o consentimento da população, nós não queremos, 

repito, criar problemas com a população. ----------------------------------------- 

------- Agora, julgo que era altura de podermos dignificar aquela Fonte. 

Também mexemos na Fonte de Vale de Madeira. Aliás, estava soterrada! 

Era sempre um problema, mexeu-se nela e também não ficaria ali bem se 

não ficasse enquadrada naquele espaço do Multiusos. Acho que ficou bem, 

as pessoas agora vêem-na, apreciam, gostam de a ver, quando antigamente 

ninguém ligava à fonte! ------------------------------------------------------------- 

------- Se a Fonte fosse um monumento Nacional, se estivesse classificada, 

tínhamos que equacionar outras hipóteses. Não é o caso! É um elemento 

patrimonial pertença dos Freixenistas! Não é do Bairro A ou do C, é dos 

Freixenistas. Também temos outro Chafariz, que vai ser intervencionado, 

sob pena de qualquer dia corrermos o risco de se deteriorar por completo 

(refiro-me ao Chafariz das Hortas). O Chafariz das Hortas, já está quase 

destruído, tem lá uma pedra que é a pedra de mais valor. Há uns dias, fui lá 

com o Almirante Sarmento Rodrigues (eu não conhecia) porque ele pediu-

me para dar uma serventia ao Chafariz. Qualquer dia, não há lá nada e é 

uma pena que se perca. Aquele sítio, também não é visitável, ninguém o vê.  

É altura de pensarmos todos, porque todos temos responsabilidades. 

Reflectirmos sobre o que é melhor para a Fonte e para os Freixenistas, para 

dessa forma tentarmos resolver agora a situação.” ------------------------------ 

 

------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta posta a 

votação tendo a mesma sido aprovada por maioria com o voto contra do 

Vereador senhor António Eduardo Jorge Morgado, mais deliberando-se 

ainda submeter a presente proposta à consideração e votação da Digníssima 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  
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------- PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA: Pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta de 

lançamento de derrama para o ano de 2012, sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), 

em 1,5% nos termos previstos no artigo 14.º da LFL. -------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta em apreço, mais, deliberando ainda 

submete-la à consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal.  

 

 

------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PREÇÁRIO DA TARIFA 

DA ÁGUA PARA AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS: 

Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta que 

a seguir se transcreve. --------------------------------------------------------------- 
 

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DO PREÇÁRIO DA TARIFA DA 

ÁGUA PARA AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
 

 

 José Manuel Caldeira Santos, Presidente da Câmara Municipal do 

Município de Freixo de Espada à Cinta, vem pela presente propor que o 

preço da água para as Instituições sem Fins Lucrativos seja o seguinte:  

 

 

4 Instituições Sem Fins Lucrativos  

4.1 Preço Único por m3 0,40€ 

 

 A presente proposta depois de aprovada pelo Executivo será 

submetida a tomada de conhecimento da Digníssima Assembleia 

Municipal. 

 

 Edifício dos Paços do Concelho de Freixo de Espada à Cinta, e 

Gabinete do Presidente da Câmara, 13 de Junho de 2011. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
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------- Usou da palavra o  Vereador senhor António Eduardo Jorge Morgado 

que referiu que concorda com a proposta dado que se actualiza a 

regularização da tarifa, mas com a ideia de que venha a ser estudada uma 

tarifa por escalões se se verificar que a solução agora encontrada não seja a 

melhor. --------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO 

FINANCEIRO E DOCUMENTOS ANEXOS – PROPOSTA: Pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente a proposta de 

saneamento financeiro e documentos anexos, e que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos ficando um exemplar dos mesmos arquivados 

na pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a proposta a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, com a abstenção do Vereador senhor António 

Eduardo Jorge Morgado aprová-la, mais deliberando ainda submetê-la à 

consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ---------------  

 

 

------- PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 

MÉDIO E LONGO PRAZO NO ÂMBITO DO SANEAMENTO 

FINANCEIRO: Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente 

uma proposta no sentido de ser concedida autorização para contratualização 

do empréstimo de saneamento financeiro, e que aqui se dá por 

integralmente reproduzida ficando um exemplar da mesma arquivada na 

pasta anexa ao livro de actas. ------------------------------------------------------- 

------- Depois de devidamente analisada a proposta a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, com a abstenção do Vereador senhor António 

Eduardo Jorge Morgado aprová-la, mais deliberando ainda submetê-la à 

consideração e votação da Digníssima Assembleia Municipal. ---------------  

 

 

------- PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 

MÉDIO E LONGO PRAZO PARA APLICAÇÃO EM 

INVESTIMENTOS – BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS: 

Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi presente uma proposta de 

autorização de apresentação de candidatura para um contrato de 
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empréstimo-quadro com o Banco Europeu de Investimento para o 

financiamento de operações aprovadas a co-financiamento pelo FEDER e 

pelo Fundo de Coesão no valor total de quatrocentos e noventa e quatro mil 

setecentos e um euros e vinte e cinco cêntimos conforme se discrimina: ---- 

1. Valorização do Património e Regeneração Urbana do Centro da Vila 

de Freixo de Espada à Cinta – 282.821,10€. 

2. Núcleo Museológico da Seda – Freixo de Espada à Cinta – 

90.700,00€. 

3. Construção da Variante a Freixo de Espada à Cinta – 1ª Fase – 

85.256,72€. 

4. Construção e Grande Reparação de Arruamentos da Vila – Melhoria 

da Mobilidade Urbana das Avenidas dos Combatentes do Ultramar e 

Emigrante – Freixo de Espada à Cinta – 35.923,42€. 

 

------- Seguidamente usou da palavra o Vereador senhor António Eduardo 

Jorge Morgado referindo que concorda com o recurso ao empréstimo, por 

se tratar de obras co-financiadas pelo FEDER no valor de oitenta por cento, 

sendo assim garantido o juro relativo à parte remanescente aceitável por 

parte desta candidatura de financiamento. ---------------------------------------- 

 

------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

em apreço, mais deliberando submetê-la à consideração e votação da 

Digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 

 

 

------- LRTM – LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-

MONTES – ENVIO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO – TOMADA DE 

CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos 

relatórios de ensaio enviados pelo Laboratório Regional de Trás-os-

Montes. -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

------- Para constar e devidos efeitos se dactilografou o presente Edital e 

outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.  
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------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa, 

Financeira e Social trinta de Junho do ano de 2011. ---------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 

 

 

JOSÉ MANUEL CALDEIRA SANTOS 
 


