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ACTA N.º 01/2009
Acta

da

Assembleia

Reunião

Ordinária

Municipal

de

da

Cinfães,

realizada em 20 de Fevereiro de 2009.
--------Aos vinte dias do mês de Fevereiro, do ano dois mil e nove, no Salão Nobre
da Câmara Municipal, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal de
Cinfães, sob a presidência, do seu Presidente, sr. Mário Luís Correia da Silva e como
1º secretário o sr. Prof. Manuel de Melo Pinto Tameirão e 2º secretário o sr. António
Cláudio Semblano de Oliveira, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1. Dar cumprimento ao estabelecido nos art.ºs 30.º e 57.º do Regimento. ---------------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca
da actividade municipal. -------------------------------------------------------------------------------2. Ratificação da proposta de geminação com o Município de S. Filipe – Ilha
do Fogo – Cabo Verde. ---------------------------------------------------------------------------------3. Apreciação e votação da proposta apresentada pela Câmara Municipal para
delegação de competências às Juntas de Freguesias para limpeza de bermas, valetas
e aquedutos, mediante a celebração de protocolo, nos termos do artº 66º da Lei
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
--------4. Apreciação e votação do reconhecimento de interesse público dos Parques
Eólicos de Bustelo e Cinfães. -------------------------------------------------------------------------5. Apresentação do Relatório Anual de Actividades de 2008 da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens de Cinfães. ---------------------------------------------------------6. Outros assuntos de interesse para o concelho. ------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------1. Dar cumprimento ao estabelecido nos art.ºs 30.º e 57.º do Regimento. ---------Feita a chamada dos senhores Deputados Municipais, verificou-se que
estavam presentes: --------------------------------------------------------------------------------------Mário Luís Correia da Silva -------------------------------------------------------------------José de Almeida Cesário. ----------------------------------------------------------------------Carlos Pinheiro de Brito -----------------------------------------------------------------------Aníbal da Silva Rocha --------------------------------------------------------------------------António Cláudio Semblano de Oliveira -----------------------------------------------------Joaquim Borges Macedo Teles ---------------------------------------------------------------Albérico Branco Pereira Camelo -------------------------------------------------------------Luís Miguel Monteiro da Silva ---------------------------------------------------------------Manuel de Melo Pinto Tameirão -------------------------------------------------------------Paulo Manuel Vieira Monteiro ----------------------------------------------------------------Laureano Manuel Cardoso Valente -----------------------------------------------------------Joaquim Manuel Simões Xavier --------------------------------------------------------------Armando Pinto Campos ------------------------------------------------------------------------Armando Sousa Soares -------------------------------------------------------------------------Albino Gonçalves Sales ------------------------------------------------------------------------Marco Paulo Teixeira Lento -------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Vieira Alves de Sousa -----------------------------------------------------Américo da Rocha ------------------------------------------------------------------------------Luís Manuel Rodrigues Pontes - Presidente da Junta de Freguesia de Alhões --------Vitor Manuel Pereira Fernandes - Presidente da Junta de Freguesia de Bustelo
--------Artur Isidro Jorge Barbosa - Presidente da Junta de Freguesia de Cinfães -------------Fernando da Silva Rocha - Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiros -------------Maria Lúcia Teixeira – Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos. ---------_________________________________________________________________________________
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--------Porfírio Pinto - Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta -------------------------Mário Joaquim Alves Teixeira - Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira ------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Afonso Monteiro Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia de
Ramires ---------------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Pereira da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de
Piães ------------------------------------------------------------------------------------------------------Abílio da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de S. Cristóvão de
Nogueira --------------------------------------------------------------------------------------------------Armando da Silva Mourisco - Presidente da Junta de Freguesia de Souselo -----------Juvenal Pereira Monteiro - Presidente da Junta de Freguesia de Tarouquela ----------José Carlos Fernandes Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia de
Tendais ---------------------------------------------------------------------------------------------------António José Vieira Cardoso - Presidente da Junta de Freguesia de Travanca --------Não compareceram, mas justificaram as faltas os deputados municipais,
senhores: -------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Jorge Nunes de Sousa ----------------------------------------------------------------Clementina Maria da Silva Madureira -------------------------------------------------------Marcelo Moreira Tameirão --------------------------------------------------------------------Almerindo Jorge Teresinho Monteiro Tavares - Presidente da Junta de
Freguesia de Oliveira do Douro -----------------------------------------------------------------------Não compareceram, nem apresentaram qualquer justificação, os deputados
municipais, senhores: -----------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Pinheiro de Sousa - Presidente da Junta de Freguesia de
Espadanedo ----------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Ribeiro Lopes – Presidente da Junta de Freguesia da Gralheira --------_________________________________________________________________________________
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---------Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores: Presidente,
Prof. José Manuel Pereira Pinto, Vice-Presidente, Prof. Manuel Domingos Aguiar
Barbosa e os Vereadores, Enfª Fátima Sousa e Dr. Serafim Rodrigues. ------------------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a sessão
quando eram dez horas. --------------------------------------------------------------------------------Como a acta da reunião anterior foi enviada a todos os membros da
Assembleia, foi dispensada a sua leitura. Colocada à votação, foi aprovada, por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia da
correspondência recebida, informando que a mesma fica à disposição de todos os
senhores deputados que a queiram consultar. -------------------------------------------------------PARLAMENTO DOS JOVENS: - O sr. Presidente da Assembleia informou
que estavam presentes alguns jovens das Escolas EB de Souselo, Secundária de
Cinfães e Profissional de Cinfães, seleccionados para representar o concelho na
iniciativa promovida pela Assembleia da República “Parlamento dos Jovens” e que
no período destinado à intervenção do público, iriam apresentar os seus projectos. ----------O sr. Dr. Manuel Adrega, representante da Direcção Regional de Educação
do Norte, felicitou a Câmara Municipal de Cinfães, e de uma forma especial a
Vereadora do Pelouro da Educação, sra. Enfª Fátima Sousa, por esta iniciativa. A
apresentação dos projectos elaborados pelas jovens numa Assembleia Municipal, ao
nível da D.R.E.N. é um facto inédito. ----------------------------------------------------------------Esclareceu que o projecto “Parlamento dos Jovens” tem como objectivo
desenvolver o gosto e incentivar a participação cívica e política dos jovens. Para o
presente ano foram escolhidos, para o ensino básico o tema – alimentação e saúde, e
para o ensino secundário – participação cívica dos jovens. ---------------------------------------Os “grupos parlamentares” de cada escola apresentaram os seus projectos. ---_________________________________________________________________________________
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--------De seguida usaram da palavra os seguintes deputados municipais: ---------------------O sr. Prof. Carlos Brito, dirigindo-se aos grupos de jovens presentes, disse
que ficou encantado com os projectos que apresentaram e deu os parabéns aos
professores pela iniciativa, pois será um exemplo a seguir. --------------------------------------O sr. Prof. Mário Teixeira - Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira considerou que os jovens inseridos na política ficam melhor preparados
para enfrentarem o futuro. -----------------------------------------------------------------------------Referiu estar de acordo que todos tenham direito a água potável, mas
infelizmente na freguesia de Nespereira isso não acontece. Espera que o apelo dos
jovens seja ouvido, uma vez que as revindicações do Presidente da Junta não têm
sido atendidas. -------------------------------------------------------------------------------------------Perguntou ao sr. Presidente da Câmara quais os desenvolvimentos do
processo para a construção da Extensão de Saúde em Nespereira, em Plano do
Governo desde 2006 no Plano do Governo e com terreno disponível adquirido pela
Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------Solicitou ainda a intervenção da Câmara junto da EDP, para solucionar os
problemas de falta de energia eléctrica que se têm verificado na freguesia de
Nespereira, mais precisamente durante o último Inverno. ----------------------------------------O sr. António Cláudio Semblano, saudou a presença dos jovens e referiu que
as ideias serão aproveitadas ou pelo menos serão sempre analisadas. A iniciativa é
da máxima importância, porque cada vez menos os jovens se interessam pela
política local, sendo este um espaço que pode ser aproveitado para o exercício do
direito de intervenção no período de antes da ordem do dia. -------------------------------------Destacou a afirmação do representante da D.R.E.N., que seria um caso único
no país a presença dos jovens numa Assembleia Municipal, facto que reforça o
empenho e dinamismo da Vereadora do Pelouro da Educação. --------------------------_________________________________________________________________________________
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-------- Abordou a iniciativa – “Noite de Sol”, assente no voluntariado, promovida
por um grupo de pessoas da freguesia de Nespereira com o objectivo de angariar
fundos para a construção do complexo social “Armando Soares”, que será repetida
no próximo dia 1 de Março, no Auditório do Olival, em Vila Nova de Gaia. -----------------O sr. Dr. José Cesário, referiu que teve a felicidade de ter estado na génese
do projecto “Parlamento dos Jovens”, programa que atingiu um assinalável sucesso
porque conseguiu impor-se por si. Numa fase inicial foi da exclusiva
responsabilidade da Assembleia da República, hoje já envolve o Governo e diversas
instâncias, entre as quais os municípios. ------------------------------------------------------------Considerou que a importância do assunto teria justificado que, previamente os
grupos parlamentares, tivessem sido previamente informados, pois mereceria um
tratamento muito especial. Existe em Portugal um deficit de participação
democrática, cada vez há mais gente que se afasta da vida pública, política e cívica.
A crise de participação não é só na política, verifica-se também nas entidades do
mais variado tipo e por isso faz sentido fazer pedagogia relativamente à participação.
--------Sugeriu que, a exemplo do que se passa noutros municípios, fosse definido
um programa que permitisse à escala local a existência de hábitos de participação
nas instituições públicas (Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Assembleia
de Freguesia) de maneira a que os jovens tivessem a oportunidade de periodicamente
acompanhar o processo decisório local. -------------------------------------------------------------O sr. Dr. Macedo, fez uma intervenção com o seguinte teor: ----------------------------“Para mim, não foi surpresa as intervenções dos jovens aqui presentes,
porque sei que os jovens querem reflectir e resolver os problemas. Deve-se dar
oportunidade aos jovens para eles revelarem e porem à prova e consideração todos
os problemas que os afligem a cada hora e a cada momento. -----------------------------------Esta iniciativa do “Parlamento Jovem” merece um elogio para quem o
_________________________________________________________________________________
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promoveu e o tentou levar a efeito aqui no concelho, desde o Dr. Manuel Adrega,
professores e os jovens. --------------------------------------------------------------------------------As intervenções abordaram muitos problemas que afligem os jovens, todos
eles importantíssimos. Tenho a certeza que estes jovens parlamentares irão
representar muito bem Cinfães. ----------------------------------------------------------------------Pode haver quem considere que eu apenas venho aqui para pôr em relevo o
que de bom se vai construindo entre nós. Faço-o de propósito, porque para
enumerar o que se faz de “errado”, aparece sempre quem esteja pronto a fazê-lo. ---------Há factos inegáveis e de um valor cultural que não podem deixar de ser
exaltados, já que neste tempo que atravessamos só se cultiva o derrotismo aterrador
e o pessimismo mortífero. Sim, nunca é de mais repetir que vivemos numa sociedade
em que se tenta avolumar o mais possível a mentalidade de que tudo está mal, pouco
ou nada se faz de bem. ---------------------------------------------------------------------------------No jogo para a Taça de Portugal, Cinfães foi grande e continua a ser, apesar
de pequeno no futebol. Parabéns a todos aqueles que trabalharam para este acto
que não foi fácil, mas foi rico, orgulhoso e vaidoso para todos os cinfanenses que
até à última, quase acreditavam na vitória contra o F.C. Porto. Perdoem-me os
portistas, mas o Cinfães com mais um bocadinho de forças, se estivesse preparado
mais fisicamente, teria vencido o F. C. Porto. ------------------------------------------------------Com isto quero referir a Programação Natalícia tornada realidade que no
dizer de alguém teve, e cito: “um arranque da vertente cultural que tem sempre um
dos grandes pontos iniciais com o encontro de coros e de há três anos a esta parte,
organizado pelo Grupo Coral de Santa Cristina de Tendais, tem proporcionado
momentos únicos”. Continuando neste ponto, quero enaltecer o trabalho exaustivo e
meritório a todos os títulos de todos os que têm levado por diante a chamada
“Cantata de Natal” que tem no seu âmago a pessoa do Compositor nato Prof.
_________________________________________________________________________________
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Joaquim Araújo Pereira Pinto que coadjuvado pelos dedicados Dirigentes das
Bandas, alguns também já ilustres compositores, do nosso concelho, têm mostrado
algo de elevado relevo, aos Cinfanenses e não só, dos valores culturais na área da
Música. Eu na minha humilde condição de cidadão, também da área da Música, que
conheço o Prof. Joaquim Araújo, desde os bancos do Seminário de Resende, posso
confirmar o valor extraordinário em especial na Composição Musical de Alguém
que nasceu e é deste concelho de Cinfães. ----------------------------------------------------------Será pena se o espólio da cultura que saiu e continua a sair da alma deste
Homem Músico nato, volto a repetir, não ficar a fazer parte integrante do Arquivo
Cultural da Câmara Municipal. Como há morrer e viver seria bom que desde já se
lhe começasse a pedir, para, expensas do Município a sua obra fosse impressa, a
fim de não se perder no tempo ou ficar nas mãos de quem não lhe dará o verdadeiro
valor, como já tem acontecido com tantos outros. -------------------------------------------------Em todas as freguesias em que eu fui assistir e foram várias, gostei. ------------------Já todos temos conhecimento que toda esta maratona Musical irá ter um dos
seus pontos altos com a “CINFANIA” na Casa da Música no Porto. --------------------------Fico imensamente contente que esta actividade decorra o melhor possível já
que para isso não pude nem poderei ter outro contributo senão bater palmas ao
perto ou longe. Digo isto porque nunca fui convidado expressamente por ninguém,
embora por duas vezes, pessoas distintas, me abordassem que queriam conversar
comigo, não me adiantando o assunto da conversa. Da primeira vez, num
Restaurante desta vila, apenas me disseram que queriam falar comigo, da segunda
vez foi em Tendais após o frio gélido experimentado por todos os que lá estiveram e
no fim do concerto ao qual fui assistir ainda muito convalescente de uma gripe que
após alguns dias me levou à urgência do Hospital de Santo António. Nesta altura
pedi, por compreensão, que estava com os pés muito gelados, deixassem essa dita
_________________________________________________________________________________
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conversa que quereriam ter comigo para o dia seguinte. Bastava dizer-me onde,
pois a comunicação a todos os níveis com a minha pessoa faz parte do arquivo de
direcções desta Câmara. Estou apenas a dizer isto porque me chegaram aos ouvidos
certas inverdades (porque não lhe quero chamar mentiras), e eu já afirmei aqui
deste lugar que se há coisa que eu detesto é a mentira. -------------------------------------------Mas o importante é que o acto em si, decorra o melhor e o mais ricamente
possível. São estes os votos de Cinfanense que deseja o melhor para o concelho. -----------Quero congratular-me com todas as obras que estão a ser levadas a efeito,
referindo entre tantas o início do parque da barragem e em especial o das obras do
Auditório. ------------------------------------------------------------------------------------------------Apesar de algumas críticas, como quase em tudo elas aparecem, quero dar os
parabéns a todos e a cada um que contribuíram, mas em especial aos que mais se
empenharam, para a realização do espectáculo de Carnaval da última quarta-feira,
embora saibamos que por detrás estão os pelouros da Educação, da Cultura, e do
Turismo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Luís Miguel Silva, referiu que foi, até Dezembro último, Presidente da
JSD de Cinfães e nesse âmbito apresentou nesta Assembleia Municipal uma
proposta de criação do Cartão Municipal da Juventude, aprovada por unanimidade. --------Disse ainda que foi com satisfação que verificou que a Câmara deu
seguimento a esta proposta, mas lamentou que não tivesse convidado o autor da
proposta para a sessão de apresentação do Cartão Jovem, a exemplo do que sucede
com outras iniciativas. ---------------------------------------------------------------------------------- Referiu também que sentiu muitas dificuldades para que os jovens participem
na vida política e, por isso mesmo, é com agrado que vê a participação destes jovens
no projecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Assembleia Municipal, referiu que a Assembleia
_________________________________________________________________________________
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Municipal não é um órgão fechado, já se assistiu à participação de grupos de
cidadãos de uma forma espontânea. Todas as sugestões, apresentadas à Mesa para
bem do concelho e das populações e para dignificar a própria Assembleia têm sido
aceites. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, transmitiu, aos jovens presentes, que nos dias de
hoje há uma grande preocupação em relação ao ambiente e que cada vez mais é
necessária uma grande sensibilização da população para este assunto. Em Cinfães,
tem sido feita uma aposta forte na área do abastecimento de água, mas também é
verdade que não se consegue chegar a todo o lado. O concelho é grande e disperso e
por isso nem todas as freguesias têm abastecimento de água, no entanto a freguesia
de Nespereira, proveniente da captação no Rio Paiva, tem já cerca de cem
consumidores, continuando-se a trabalhar para que este número aumente. --------------------Relativamente à Extensão de Saúde de Nespereira, esclareceu que a Câmara
adquiriu os terrenos e colocou-os à disposição da Administração Regional de Saúde,
competindo agora a esta entidade avançar com o processo. --------------------------------------Recordou o processo do possível encerramento do Serviço de Atendimento
Permanente que, contrariamente a muitas vozes, se manteve em funções. Foi ainda
criado um Serviço de Urgência Básica que, neste momento, está em fase de
desenvolvimento com a aquisição de equipamento. -----------------------------------------------Congratulou-se pela criação de uma unidade de cuidados continuados nas
instalações do antigo Centro de Saúde, conseguida através do trabalho desenvolvido
pela Câmara, Santa Casa da Misericórdia de Cinfães e Administração Regional de
Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu também que o fornecimento gratuito da vacina “Prevenar” a todas as
crianças do concelho está a dar os seus frutos. Possibilita que muitas crianças, que
por dificuldades financeiras não teriam acesso a este medicamento, sejam vacinadas.
_________________________________________________________________________________
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--------Sobre a parte social, disse que Cinfães tem em desenvolvimento um lar de
terceira idade em Tendais e espera que em Março ou Abril sejam consignados mais
dois - um em Nespereira e outro da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães. A
Câmara também dará todo o apoio possível para a criação de um lar ligado à área da
deficiência na freguesia de Espadanedo. ------------------------------------------------------------Considerou importante iniciativas, como o “Parlamento dos Jovens”, pois
permitem uma maior proximidade com os políticos e informou que recentemente foi
publicada legislação que cria os Conselhos Municipais de Juventude. Estes
Conselhos terão a participação dos representantes das associações juvenis e será um
local onde os jovens terão oportunidade para apresentarem propostas. ---------------------------------------------------------ORDEM DO DIA----------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara
acerca da actividade municipal. -------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, prestou algumas informações relacionadas com
as actividades culturais do município, designadamente: ------------------------------------------ - a Cantata de Natal, realizada com a colaboração das bandas do concelho e o
Coral Etnográfico de Cinfães, foi levada a todas as freguesias; ---------------------------------- - o desfile de Carnaval foi um momento importante na divulgação de Serpa
Pinto e foram adquiridas, num leilão realizado em Lisboa, duas cartas de Serpa
Pinto, que ficarão a fazer parte do espólio municipal; --------------------------------------------- - no dia 8 de Março, realizar-se-á na Casa da Música, no Porto, o espectáculo
“Cinfania” que, certamente, será um momento alto da cultura cinfanense. --------------------Referiu ainda que, para além das obras que estão em execução, em breve,
serão lançados os seguintes concursos: - espaços envolventes do Auditório e da
Biblioteca; - espaços envolventes ao Complexo Escolar de Nespereira; Rua 25 de
Abril – Souselo; Estrada de Valverde – Avitoure. -----------------------------------------_________________________________________________________________________________
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-------Informou também que já foram consignados os Complexos Escolares de
Tarouquela e de Santo António – Santiago de Piães. Os Complexos Escolares de
Nespereira e Oliveira, logo que estejam aprovados os respectivos projectos, serão
postos a concurso através da modalidade de ajuste directo, de acordo com a
legislação aprovada recentemente pelo Governo. Deste modo as obras iniciar-se-ão
mais rapidamente e será uma forma de combater a crise actual da construção civil. ---------O sr. Prof. Albérico Camelo referiu que a informação escrita é repetitiva,
existem obras que são mencionadas desde o início de funções do sr. Presidente da
Câmara. Uma das poucas novidades é a construção dos Centros Escolares, obras
com as quais se regozija, porque sempre se debateu por melhores instalações ao
nível do primeiro ciclo, bem como pelo acesso dos alunos a refeições. No entanto, os
centros escolares, auditório e biblioteca, são equipamentos que já existem nos
concelhos vizinhos. A Câmara de Cinfães limita-se a seguir os outros quando é
preciso fazer coisas diferentes para que o concelho progrida. ------------------------------------Disse também que o concelho de Cinfães é dos piores ao nível de
abastecimento de água e saneamento. Em relação ao turismo, nada tem sido feito
para o seu desenvolvimento e aproveitamento das potencialidades, pois esta será
uma indústria, através da qual Cinfães poderá progredir economicamente. --------------------Considerou que um dos problemas graves do concelho são as acessibilidades,
que apesar de melhoradas são as mesmas de antes do 25 de Abril. O concelho
necessita de três vias estruturantes, uma até Souselo, outra para Castro Daire e a
ligação à A4. ---------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que o regulamento da Zona Industrial já está desfasado da realidade,
pois não captou um único investidor. A Câmara terá o apoio do PSD para o alterar e
oferecer aos investidores os terrenos a um preço simbólico. Hoje, uma zona
industrial, para além de fábricas, poderá ter oficinas e espaços de lazer, como por
_________________________________________________________________________________
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exemplo uma discoteca, evitando assim que os jovens cinfanenses se desloquem
para outros concelhos. ----------------------------------------------------------------------------------O sr. Armando Mourisco - Presidente da Junta de Freguesia de Souselo,
referiu que não concorda com as afirmações do deputado municipal, sr. Prof.
Albérico Camelo, porque considera que o concelho de Cinfães anda à frente em
relação aos outros, nomeadamente nas contas em dia e nas muitas obras que traz no
terreno. Nestes últimos doze anos o concelho mudou muito, a ligação a Nespereira é
um exemplo da melhoria das acessibilidades internas. --------------------------------------------Reconheceu a falta da ligação à A4, mas a culpa é de todos os partidos que
têm passado pelo poder, não se devendo esquecer os investimentos que os Governos
do Partido Socialista têm feito em Cinfães, como o Centro de Saúde, Serviço de
Urgência Básica, Escola Secundária e EB 2-3 de Cinfães. ---------------------------------------No que diz respeito ao Turismo, disse que ainda há muito para fazer, mas não
se pode escamotear a verdade e reconhecer o que tem sido feito. Na informação
escrita do sr. Presidente constam nove obras relativas à área do turismo. O concelho
continua a ser projectado através da imagem de Serpa Pinto e das Festas de S. João e
Feiras de Artesanato. -----------------------------------------------------------------------------------Em relação ao abastecimento de água e saneamento, referiu que muito foi
feito neste sector, apesar de ser preciso mais, mas é inegável um desenvolvimento
ímpar no concelho e sinal que o povo tem reconhecido este trabalho tem sido o
resultado das sucessivas eleições ganhas pelo Partido Socialista. -------------------------------O sr. Prof. Carlos Brito, referiu que o problema das acessibilidades é um
assunto que já se arrasta há muito tempo, mas não acredita que o sr. Presidente da
Câmara não tenha envidado esforços de todas as maneiras e feitios para o solucionar.
--------Recordou as intervenções feitas pelo deputado municipal, sr. Prof. Albérico, a
reclamar a construção do Auditório e Biblioteca, bem como a elaboração da Carta
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Educativa, na qual estão contemplados os Centros Escolares, pelo que perguntou se
estes equipamentos não seriam precisos agora. -----------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, disse que nas primeiras eleições que venceu
ficou em minoria tanto na Câmara como na Assembleia e nas eleições seguintes
obteve a maioria, certamente que este aumento da votação foi fruto do trabalho que
agradou aos cinfanenses. -------------------------------------------------------------------------------Referiu que a Câmara está a investir nos Centros Escolares porque acredita
que a educação e a qualificação é importante no desenvolvimento do concelho e
porque tem capacidade financeira para os concretizar, uma vez que não são
financiados na totalidade. ------------------------------------------------------------------------------Destacou os avultados investimentos feitos em abastecimento de água e
saneamento nas freguesias de Santiago de Piães, Fornelos e Souselo e no lugar do
Casal – Cinfães. No sector do turismo, recordou o trabalho desenvolvido para a
concretização dos cais de Escamarão, Porto Antigo, Parque de Lazer de Mourilhe e
na recuperação da Quinta do Paço da Serrana, através do contrato de comodato
recentemente assinado. ---------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, esclareceu que levanta as questões porque
entende que estão mal e para que, de alguma forma, possam ser corrigidas e
melhoradas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que ficou contente pela construção dos Centros Escolares, Auditório e
Biblioteca e que apesar do concelho ter dois cais a Câmara nada tem feito para
aproveitar estes equipamentos. ------------------------------------------------------------------------2. Ratificação da proposta de geminação com o Município de S. Filipe –
Ilha do Fogo – Cabo Verde. -------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que, na sequência da proposta da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi apresentada à Comunidade
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Europeia uma candidatura ao programa “Geminação para o Desenvolvimento”. A
Câmara Municipal, na reunião de 13/10/2008, aprovou a geminação, no âmbito
social, educação e cultura, com o Município de S. Filipe – Ilha do Fogo – Cabo
Verde, por esta localidade ter ligações a Serpa Pinto, onde desempenhou as funções
de governador. O processo de geminação já foi assinado em Estrasburgo, pelo que é
submetido à ratificação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------O sr. Dr. José Cesário, referiu que as geminações fazem-se, normalmente,
com objectivos de natureza estratégica, quando têm a ver com o desenvolvimento
cultural e económico ou meramente turístico. Neste caso a geminação com o
Município de S. Filipe, por razões históricas tem o apoio do PSD, como terá para
outras situações idênticas. No entanto, seria bom que a Câmara pensasse noutro tipo
de geminações, de natureza estratégica, que colocassem em causa o desenvolvimento
comum de Cinfães e dos eventuais parceiros. Há comunidades cinfanenses em vários
pontos do mundo e valeria a pena apostar em geminações com estas cidades, porque
daí poderiam vir proveitos significativos, através do desenvolvimento de um
programa devidamente concertado e pensado. ------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a proposta de geminação com o
Município de S. Filipe – Ilha do Fogo – Cabo Verde. ---------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------3. Apreciação e votação da proposta apresentada pela Câmara Municipal
para delegação de competências às Juntas de Freguesias para limpeza de
bermas, valetas e aquedutos, mediante a celebração de protocolo, nos termos do
artº 66º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que a Câmara Municipal, na reunião
realizada em vinte e seis de Janeiro último, deliberou, por unanimidade, aprovar e
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submeter à apreciação da Assembleia Municipal a proposta da delegação de
competências em matéria de conservação e limpeza de valetas, aquedutos e bermas
dos caminhos e estradas municipais, nas Juntas de Freguesia quando tal se torne
necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------A limpeza poderá realizar-se, uma ou duas vezes por ano, sendo atribuída a
verba de 0,60 euros/ml, por cada limpeza. ----------------------------------------------------------Referiu ainda que esta proposta vai no sentido de dar continuação ao que se
tem feito de forma positiva nos últimos anos e que devido ao Inverno rigoroso que se
verificou, a proposta é apresentada mais cedo. -----------------------------------------------------O sr. Prof. Mário Joaquim Alves Teixeira - Presidente da Junta de
Freguesia de Nespereira, referiu que estes protocolos são benéficos, contudo não
abrangem todas as estradas, originando que a população pense que a culpa da falta
de limpeza das referidas estradas seja da Junta de Freguesia, pelo que se deveria
encontrar uma solução para estes casos. -------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Câmara
Municipal para delegação de competências às Juntas de Freguesias para limpeza de
bermas, valetas e aquedutos, mediante a celebração de protocolo, nos termos do artº
66º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11
de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------4. Apreciação e votação do reconhecimento de interesse público dos
Parques Eólicos de Bustelo e Cinfães. -------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que na reunião, realizada em vinte e
seis de Janeiro último, a Câmara aprovou o pedido apresentado pela empresa
ENEOP 2 para o reconhecimento dos Parques Eólicos de Bustelo e Cinfães como
equipamentos de interesse municipal. -------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Foi deliberado, por maioria, abstenção do sr. Armando Campos, aprovar o
reconhecimento de interesse público dos parques eólicos de Bustelo e Cinfães. --------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------5. Apresentação do Relatório Anual de Actividades de 2008 da Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens de Cinfães. --------------------------------------------------A Vereadora, srª Enfª Fátima Sousa, na qualidade de Presidente da
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Cinfães, fez a apresentação
pormenorizada do Relatório Anual de Actividades de 2008. -------------------------------------O sr. Dr. José Cesário, solicitou esclarecimentos sobre as principais
dificuldades de funcionamento sentidas pela CPCJ, assinaladas no Relatório,
designadamente: - menor participação de alguns parceiros no trabalho da CPCJ; –
insuficiência de disponibilidade dos membros da CPCJ; - ausência de
reconhecimento do trabalho da CPCJ por parte dos serviços. ------------------------------------O sr. Dr. Macedo, como membro da Comissão Alargada, referiu que
participou em todas as reuniões e executou o trabalho que lhe foi atribuído. ------------------Enalteceu a acção desenvolvida pela Comissão Restrita, pois executa um
trabalho muito difícil, de doação, voluntariado, mas que muitas vezes não se vê. ------------Referiu ainda que está preocupado porque a sociedade actual não está a
reconhecer o papel importante que a família tem no desenvolvimento da sociedade.
--------A Vereadora, srª Enfª Fátima Sousa, esclareceu que muitas das pessoas que
compõem a Comissão Alargada, faltam às reuniões, falhando, a longo prazo, o
trabalho de prevenção, enquanto que na Comissão Restrita não se verificam grandes
falhas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Outros assuntos de interesse para o concelho. ---------------------------------------O sr. Armando Soares, referiu que o Presidente da Empresa Águas do Duro e
Paiva o felicitou por Cinfães ter um Presidente como há poucos no país e que lhe
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disse também que a referida empresa e a Câmara estão a tratar do abastecimento de
água a todo o concelho. --------------------------------------------------------------------------------O sr. Dr. Paulo Monteiro, referiu que já tomou posse a Assembleia da
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e salientou que o Presidente da
Câmara Municipal de Cinfães foi eleito Vice-Presidente do Conselho Executivo da
Comunidade, sinal de reconhecimento das suas capacidades e de uma grande
confiança por parte dos outros municípios.----------------------------------------------------------Deu os parabéns aos jovens que hoje se deslocaram a esta Assembleia
Municipal, apesar de ser bastante importante o projecto, não deverão ficar por aqui e
serem mais participativos nas Associação Juvenis e de Estudantes. ----------------------------O sr. António Cláudio Semblano, convidou os presentes a assistirem, na
próxima terça feira, ao já tradicional desfile de Carnaval, organizado pelo Centro
Cultural e Desportivo de Pindelo. --------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Mesa Assembleia, leu a minuta da acta que continha os
pontos a exigir reconhecimento legal para efeitos imediatos, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo treze horas e trinta minutos, foi encerrada a
reunião e dela se lavrou esta acta que vai ser assinada, se for aprovada. ---------------_____________________________________________
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