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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E SETE ============================================= 

ACTA Nº. 09/07  

========== Aos quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e sete, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de  

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o 

primeiro na qualidade de Presidente da Câmara, e os outros na de Vereadores, para 

realizarem a presente reunião extraordinária, a qual foi estabelecida por deliberação 

tomada na reunião ordinária realizada no dia 28 de Março, último, exarada a folhas 284, 

ponto 259, do livro de actas 128, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro. ==================================================== 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 14H30. ===================================== 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
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001 – 710/732/000 – REORDENAMENTO DO ENSINO  PRÉ- ESCOLAR  E 1º. CICLO 

– Carta Educativa do Município de Moimenta da Beira – Conhecimento da 

deliberação da Assembleia Municipal ==================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião extraordinária, 

realizada em dezasseis de Fevereiro, último, exarada a folhas 151, ponto 131, do livro 

de actas 128, em que foi deliberado aprovar, por maioria, a Carta Educativa do 

Município de Moimenta da Beira, e submeter este documento à aprovação da 

Assembleia Municipal, presente novamente à reunião o processo acompanhado do 

ofício nº. 10, datado de 16 de Março, último, e da minuta da acta, parte respectiva, deste 

órgão deliberativo, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, em que  dá conta que a proposta da Câmara Municipal, que 

contemplava a criação de cinco pólos educativos (Alvite, Caria, Leomil, Sever e Vila da 

Rua), e de um centro escolar em Moimenta da Beira, não foi aprovada, porquanto se 

verificou a seguinte votação: dezoito votos contra, cinco votos a favor e nove 

abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste contexto, para conhecimento, a Assembleia Municipal remete novamente o 

processo ao Executivo, acompanhado de cinco propostas de alteração da Carta 

Educativa, apresentadas por alguns membros da Assembleia Municipal, todas 

consideradas integralmente transcritas nesta acta e que dela ficam a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===========================PROPOSTA “A”=========================== 
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----- Apresentada por um único subscritor, JOSÉ MANUEL DE ANDRADE FERREIRA,  

em que, pelas razões ali aduzidas, propõe que sejam criados quatro centros 

educacionais, situados em Arcozelos, abrangendo as Freguesias de Arcozelos, 

Cabaços, Baldos e Vilar, em Soutosa, abrangendo as Freguesias de Caria, Peravelha, 

Ariz, Peva e Segões, no Cruzamento entre Paraduça e Alvite, para abranger as 

Freguesias de Sarzedo, Leomil, Alvite, Sever e Paço, e em Moimenta da Beira, 

abrangendo as Freguesias de Moimenta da Beira, Vila da Rua, Aldeia de Nacomba, 

Paradinha, Nagosa e Castelo. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta proposta, que teve o apoio expresso em declaração anexa, 

dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Arcozelos, Baldos, Cabaços e 

Vilar, relativamente à criação do centro educativo em Arcozelos, verificou-se a seguinte 

votação: dezassete votos contra, sete votos a favor e seis abstenções. ----------------------- 

===========================PROPOSTA “B”=========================== 

----- Em que, pelas razões aduzidas, os seguintes subscritores propõem um único centro 

escolar em Moimenta da Beira e cinco pólos em Leomil, Alvite, Sever, Vila da Rua e 

Soutosa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ALCIDES JOSÉ DE SOUSA SARMENTO; -------------------------------------------------------

----- RICARDO JORGE ANDRESO BERNARDINO DE ANDRADE BERNARDO; -----------

----- MARIA SALETE MACEDO CASIMIRO; -----------------------------------------------------------

----- MARIA TERESA ADÃO CHAVES; ------------------------------------------------------------------

----- FRANCISCO OLIVA TELES; -------------------------------------------------------------------------
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----- MÁRIO TORRES DA SILVA; ------------------------------------------------------------------------- 

----- JORGE MOTA SANTOS; ------------------------------------------------------------------------------

----- ANTÓNIO RIBEIRO CORREIA; --------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO ROCHA SANTOS. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Quanto à proposta “B”, verificou-se a seguinte votação: dez votos contra, quinze 

votos a favor e cinco abstenções. ------------------------------------------------------------------------- 

===========================PROPOSTA “C”=========================== 

----- Apresentada por um único subscritor, JOÃO PAULO DOS SANTOS MOURA, em 

que defende a localização de um único centro escolar em Moimenta da Beira e os 

restantes dois pólos situados no extremo norte e sul do concelho, ao longo dos eixos da 

EN 226 e EN 323. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à proposta “C”, verificou-se a seguinte votação: dezoito votos contra, 

quatro votos a favor e oito abstenções. -------------------------------------------------------- 

===========================PROPOSTA “D”=========================== 

----- Apresentada pelo Presidente da Assembleia Municipal, ANTÓNIO JOSÉ TOJAL 

REBELO, em que, pelas razões também aduzidas, defende a criação de três centros 

escolares em Moimenta da Beira, Leomil e Vila da Rua. ------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta proposta, verificou-se a seguinte votação: dezasseis votos 

contra, cinco votos a favor e nove abstenções. -------------------------------------------------------- 

===========================PROPOSTA “E”=========================== 

----- Em que, pelas razões aduzidas, os seguintes subscritores propõem a criação de 
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três centros escolares, em Moimenta da Beira, Alvite, e outro a sul do concelho, em Ariz 

ou Soutosa). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- SIDÓNIO CLEMÊNCIO DA SILVA; -----------------------------------------------------------------

----- MARIA ONDINA CALHAU DOS SANTOS FREIXO. ------------------------------------------- 

----- Relativamente a esta proposta, verificou-se a seguinte votação: dezassete votos 

contra, oito votos a favor e cinco abstenções. --------------------------------------------------------- 

----- De igual modo, presente à reunião, o ofício nº. 12, datado de 17 de Março, último, 

da Junta de Freguesia de Caria, que nesta acta se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, a enviar cópia da acta referente à reunião 

extraordinária da Assembleia de Freguesia de Caria, onde é manifestada a posição de 

todos os membros relativamente à Carta Educativa. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. =============================  

002 – 710/732/000 – REORDENAMENTO DO ENSINO  PRÉ- ESCOLAR  E 1º. CICLO 

– Nova Proposta da Carta Educativa do Município de Moimenta da Beira ======== 

========== Após demorada reflexão sobre este tão importante instrumento de gestão 

de ordenamento da rede educativa, e analisadas as recomendações oriundas da 

Assembleia Municipal, reproduzidas no ponto anterior, pelo Senhor Presidente da 

Câmara e pelos Vereadores do Partido Social Democrata, ANTÓNIO HUMBERTO 

PAIVA MATOS e JORGE DE JESUS COSTA, foi apresentada a seguinte proposta, 

devidamente fundamentada: -------------------------------------------------------------------------------

----- “Tendo em conta que o encerramento de escolas, embora integrado numa política 
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reformadora mais ampla de racionalização dos serviços públicos (saúde, justiça, 

segurança, finanças e outras) prejudica claramente o interior do país, se não for ajustada 

às particularidades regionais e locais, e devidamente enquadrada no tempo e no 

espaço, irá conduzir inexoravelmente o mundo rural à desertificação. Porém, sabendo 

que o processo de Reordenamento da Rede Escolar de cada Município, a verter em 

Carta Educativa, é uma exigência do actual Governo, considerada irreversível, e que a 

sua inexistência poderá condicionar o acesso dos Municípios aos Fundos Comunitários 

do QREN, não podemos abdicar de apresentar um instrumento de planeamento que 

tenha em consideração a capacidade física instalada, os recursos pedagógicos e 

didácticos disponíveis, os conhecimentos adquiridos e as boas práticas aplicadas, a 

identidade histórica e cultural dos povos, a rede de parcerias sociais, económicas e 

outras, e que procure respeitar e integrar as diversas sensibilidades e vontades das 

populações locais. Assim, a nossa Proposta de Reordenamento Educativo pretende 

estruturar-se e ancorar-se num modelo de crescimento e de desenvolvimento 

equilibrado, harmonioso e sustentável, que temos vindo a adoptar para todo o concelho, 

respeitando os princípios da proximidade e da participação, de forma a manter a 

coesão territorial e social. Por isso, entendemos que a definição de um Território 

Educativo deve assentar nos seguintes pressupostos: --------------------------------------------- 

1. Ser uma unidade geográfica dotada de população, em idade escolar e pré-escolar, 

estável ou com tendência para crescer;------------------------------------------------------------------ 

2. Respeitar um número mínimo de alunos por turma/ano de escolaridade, ajustado 
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à realidade geográfica onde se insere, ainda que possa ser inferior ao legalmente 

aconselhável; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Dispor de instalações, equipamentos e serviços modernos, capazes de responder 

às novas exigências educacionais; ----------------------------------------------------------------------- 

4. Possuir instalações, equipamentos e serviços complementares próximos que 

possam apoiar o processo educativo;--------------------------------------------------------------------- 

5. Possuir uma identidade cultural, económica ou social relevante;------------------------- 

6. Abranger comunidades com afinidades e realidades culturais e sociais 

semelhantes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Agregar-se a dinâmicas locais fortes, sejam elas empresariais, comerciais, culturais, 

turísticas ou outras; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Garantir a fixação da população escolar, evitando eventuais efeitos centrífugos, 

para outros concelhos; --------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Dispor de uma rede viária e de transportes adequadas, de modo a minimizar os 

incómodos com deslocações das crianças, respeitando os tempos de viagem legalmente 

aconselháveis; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Mobilizar as famílias e os agentes locais a participarem activamente na educação 

das suas crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Deste modo, tendo em conta os pressupostos enunciados, propomos que a Carta 

Educativa do concelho de Moimenta da Beira preveja a criação de 7 Territórios 

Educativos, consubstanciados num Centro Escolar, a localizar em Moimenta da Beira, 
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e 6 Pólos Educativos a localizar em Sever, Leomil, Alvite, Arcozelo/Rua (S. Francisco), 

Caria e Peva, este, embora muito mais pequeno que os restantes, pela particularidade 

de se localizar no extremo sul do concelho, bastante distante da sede do Município, com 

tendência para se sentir atraído para o Município vizinho, e ainda pelos inconvenientes 

tempos de deslocação das crianças (>30 min.) para outro pólo educativo (20-25 Km)”. --- 

DELIBERAÇÃO: Após análise da proposta apresentada, a Câmara deliberou, por 

maioria, nos termos do nº. 2, do artigo 89º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 

aprovar a Carta Educativa do Município de Moimenta da Beira, estruturada nos termos 

propostos, com o voto a favor e de qualidade do Senhor Presidente da Câmara e os 

votos a favor dos Vereadores do Partido Social Democrata, ANTÓNIO HUMBERTO DE 

PAIVA MATOS e JORGE DE JESUS COSTA, os votos contra dos Vereadores do 

Partido Socialista, e a abstenção do Vereador do Partido Social Democrata, LUÍS 

CARLOS PEREIRA DA SILVA, com base nas declarações de voto a seguir transcritas, 

devendo a mesma ser submetida à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, 

após prévio parecer do Conselho Municipal de Educação. ----------------------------------------- 

---- DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA --------------------------------------------------------------------

----- “Mantenho integralmente a minha declaração de voto, transcrita na acta da reunião 

extraordinária realizada em 16 de Fevereiro, último, deste Órgão Executivo, a propósito 

deste assunto, nada tendo a retirar ou acrescentar à mesma”. ----------------------------------- 

---- DECLARAÇÃO DE VOTO CONJUNTA DOS VEREADORES DO PARTIDO 
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SOCIALISTA, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA E ANTÓNIO PEDRO PEREIRA 

DIAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A primeira proposta de reordenamento da rede escolar, constante da estudo 

elaborado para a Carta Educativa do Município de Moimenta da Beira, contemplava a 

constituição de quatro Centros Escolares com sede nas freguesias de Moimenta da 

Beira, Alvite, Leomil e Rua. Não nos opusemos a essa proposta, por nos parecer que 

podia responder, de forma satisfatória, às necessidades educativas do Município. Esta 

proposta reunia um largo consenso ao nível da Câmara Municipal, tendo por isso sido 

submetida à apreciação da Assembleia Municipal, sem qualquer alteração, a este nível.-

----- A Assembleia Municipal após a discussão que livremente entendeu fazer, 

manifestou grandes reservas à proposta, remetendo-a de novo à Câmara Municipal, 

para que pudesse ser melhorada. Em função da necessidade de alteração da proposta, 

reconhecida pela Câmara Municipal, esta evoluiu no sentido da constituição de Um 

Centro Escolar, em Moimenta da Beira e Cinco Pólos Educativos a implantar em Alvite, 

Caria, Leomil, Rua e Sever. Também não nos opusemos a esta proposta por nos 

parecer que ela tinha algumas vantagens, e também alguns inconvenientes, 

relativamente à proposta anterior. Tinha, entre outras, a vantagem de manter mais 

alunos, durante mais algum tempo, nas freguesias de origem, ou nas suas 

proximidades, com as consequências positivas que isso pode ter, quer para os próprios 

alunos, quer para cada uma daquelas comunidades e respectivas instituições. Parece-

nos que esta proposta pode beneficiar a coesão territorial no Município, podendo ajudar 
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a manter, ou até reforçar, a dinâmica local respectiva, e assenta num número mínimo de 

alunos, que não tem, nem deve ser, no interior do País, e concretamente nestas 

pequenas Aldeias, igual ao número mínimo de alunos por turma a praticar nos grandes 

centros urbanos. Temos até dificuldade em aceitar que a “ massificação “ proposta e 

geralmente acolhida, tenha as apregoadas vantagens em termos educativos. Também 

tinha a inegável desvantagem de enfraquecer cada um dos Centros Escolares 

inicialmente previstos, ao ponto de transformar três deles em Pólos Educativos.------------ 

----- Por tudo isto, e também porque esta proposta poderia colher maior aceitação na 

Assembleia Municipal, permitindo a aprovação da Carta Educativa, que tão necessária 

se mostra, decidimos não nos opor, votando-a favoravelmente. A Assembleia Municipal 

discutiu esta proposta, livremente e com o método que entendeu mais adequado. Nós 

próprios fizemos, nesse fórum, a sua defesa, a qual não logrou vencimento. Também 

dissemos, com humildade democrática, que estaríamos abertos a acolher as sugestões 

ou propostas oriundas da Assembleia Municipal, desde que não ferissem os princípios 

nos quais se baseavam as nossas posições. Da discussão levada a cabo pela 

Assembleia Municipal resultaram diversas propostas e respectivas votações. Desde logo 

a Assembleia Municipal reprovou, por larga maioria, a proposta aprovada pela Câmara 

Municipal. Foram feitas, em alternativa, cinco propostas, uma das quais, tendo como 

primeiro subscritor Alcides Sarmento, se aproximava muito, e muito mais que qualquer 

uma das restantes, da proposta aprovada pela Câmara Municipal. Propunha apenas 

uma alteração: que deixasse de se localizar um Pólo em Caria, para passar a localizar-
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se mais a Sul, em Soutosa. Esta foi a proposta que obteve maior aprovação por parte 

dos membros da Assembleia Municipal presentes, tendo obtido um número de votos 

favoráveis superior ao dobro da média das restantes quatro propostas também votadas. 

Além do mais, a alteração proposta ao modelo inicial, inclusão de Soutosa como Pólo 

Educativo, em detrimento de Caria, consta também de mais três das quatro restantes 

propostas. Isto significa que das cinco propostas elaboradas por membros da 

Assembleia Municipal, quatro substituem Caria por Soutosa, não tendo sido feita 

qualquer proposta de sentido oposto, ou mesmo diverso, no que a esta alteração 

respeita. Pelo respeito que dissemos que teríamos, e temos, pelas indicações dadas 

pela Assembleia Municipal, e pela leitura que delas fazemos, mas também pelo acordo 

que damos aos argumentos que sustentam a proposta mais votada na Assembleia 

Municipal, não podemos ter outra posição que não seja votar a constituição de Um 

Centro Escolar em Moimenta da Beira e Cinco Pólos Educativos a localizar em Alvite, 

Leomil, Rua, Sever e Soutosa”. ---------------------------------------------------------------------------- 

---- DECLARAÇÃO DE VOTO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA ISABEL 

MARIA SOARES PINTO ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Na sequência da minha declaração de voto da anterior Reunião de Câmara, 

continuo a manter a mesma posição, relativamente à quantidade de Centros Escolares a 

criar neste Concelho (neste caso quatro). Acredito firmemente que este é o número ideal 

para sustentar pedagogicamente os alunos do 1.º CEB do Município de Moimenta da 

Beira, para que o sucesso educativo e a igualdade de oportunidades seja de facto uma 
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realidade. No entanto, respeitando a indicação da Assembleia Municipal onde sugeriam, 

na maioria das propostas, a construção de um Pólo em Soutosa, ao qual sou sensível, 

por forma a não permitir que a população do Sul do Concelho se desloque para Vila 

Nova de Paiva, proponho que se construam quatro Centros Escolares e 

excepcionalmente um Pólo em Soutosa”. ==================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente distribuída, 

fotocópia, a todos os membros da Câmara. ----------------------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

18H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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