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Ata da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira de 

Castelo Rodrigo, realizada no dia seis de 

março de dois mil e dezanove. 

 

   

 --------  Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas e vinte 

minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana Isabel Saraiva Marques, Assistente 

Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Paulo José Gomes Langrouva, 

Presidente da Câmara, Nelson Rebolho Bolota, Vice-Presidente da Câmara, Henrique Manuel 

Ferreira da Silva e Carlos Manuel Martins Condesso, Vereadores Efetivos, para a realização de 

uma reunião ordinária. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ----------------------------------------- Ordem de Trabalhos  --------------------------------------------------  

 --------  Período de antes da Ordem do Dia; ---------------------------------------------------------------------  

 --------  Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Leitura e Aprovação da Ata da Reunião de Câmara----------------------------------------------  

 --------  Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária Pública da Câmara Municipal de 19 de 

fevereiro de 2019; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Propostas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  PROPOSTA N.º 240/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Apoio financeiro ao Centro Cultural 

“Os Serranos” U.S.A. – Confraria do Queijo da Serra da Estrela; -----------------------------------------  

 --------  PROPOSTA N.º 241/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Protocolo de Apoio Artístico e 

Cultural a celebrar entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a CARB – Cooperativa 

Artística da Raia Beirã, CRL - 2019; ---------------------------------------------------------------------------------   

 --------  PROPOSTA N.º 242/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Contrato-Programa a celebrar entre 

o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários Figueirenses para atribuição de um apoio de 15.000,00 €; -------------------------------  

 --------  Outros Assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- --------------------------------- Período de antes da Ordem do Dia  ------------------------------------  

 -------  O Sr. Presidente da Câmara deu início à reunião, saudando e agradecendo a presença 

dos Srs. Vereadores e da Técnica presente. -------------------------------------------------------------------  

 -------  O Sr. Presidente da Câmara informou os Srs. Vereadores que o Sr. Vereador Alfeu Miguel 

Ferreira Nascimento, não pode estar presente nesta reunião por se encontrar de férias, tendo 

justificado anteriormente a sua falta. ----------------------------------------------------------------------------   

 -------  O Sr. Presidente da Câmara fez o convite ao Sr. Vereador Carlos Condesso, extensível ao 

Sr. Vereador Alfeu Nascimento para participarem no início das festividades das Amendoeiras 

em Flor que começa no próximo sábado, sendo a abertura oficial por volta das 11 horas, no 

Largo Serpa Pinto, que contará com a presença do Sr. Secretário de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural, Dr. Miguel Freitas bem como outras individualidades que se associarão. 

Espera-se que o tempo permita que se possam fazer as festividades com algumas amendoeiras 

ainda em flor e que decorram da melhor forma. -----------------------------------------------------------  

 -------  Mais informou o Sr. Presidente que decorreu no passado fim-de-semana em Vilar de 

Amargo, o Entrudo Lagarteiro, através da associação Lagarto, com a colaboração do 

Município e da Junta de Freguesia, que decorreu com bastante sucesso, participação e grande 

envolvimento da população local, tendo a associação conseguido levar à aldeia mais 

animação e conseguiu atrair mais turistas e visitantes. São iniciativas desta natureza que são 

necessárias implementar nas diversas freguesias, cada uma com a sua especificidade, por 

forma a que se consiga dar dinamismo às aldeias, aos usos e tradições perpetuando-se assim 

uma tradição ancestral. Estão de parabéns a Associação Lagarto e a Junta de Freguesia por 

esta iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Conforme solicitado em reunião anterior, o Sr. Presidente deu nota dos postos de trabalho 

criados em 2018, sendo que entraram nos quadros da Câmara 10 assistentes técnicos e 9 

técnicos superiores, no total 19 postos de trabalho que passaram a integraram os mapas de 

pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Sr. Presidente solicitou que fosse retirada da Ordem do Dia a Proposta n.º 242/2019-PCM-

MANDATO 2017-2021, pois o Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários indicou que não 

pretendiam valores para aquisição de viaturas, pois uma parte da verba contemplada seria 

cabimentada e comprometida como despesa de capital, sendo que a Associação prefere que 

a verba seja cabimenta e comprometida em despesas correntes tendo solicitado uma reunião 
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com o Sr. Presidente que ocorrerá hoje ao meio-dia. Foi então retirada a proposta n.º 242/2019-

PCM, por unanimidade dos presentes, para reformulação e posterior submissão a provação.  

 -------- Usou da palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso cumprimentando os presentes. -----  

 -------- O Sr. Vereador Carlos Condesso fez um repto ao Sr. Presidente e aos Srs. Vereadores, que 

é abrir a gestão autárquica a todos os munícipes, havendo maior proximidade entre eleitos e 

eleitores, realizando uma vez por mês reuniões descentralizadas em todas as freguesias do 

concelho, também no seguimento do que vem sido feito pela Assembleia Municipal , dando 

voz às freguesias e aos cidadão do concelho e visto que as reuniões públicas que são realizadas 

aqui no Salão Nobre na sede dos Paços do Concelho não têm público, seria de todo útil e seria 

uma mais valia que fosse o executivo ao encontro das populações. Deixa assim o repto para 

que a reunião pública de todos os meses fosse realizada numa freguesia do concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo ou até mesmo em todas as aldeias.  ------------------------------------  

 -------- Mais solicitou informação da situação em que se encontram os autos de 

contraordenação instaurados aos empresários de restauração e bebidas, que tiveram a ver 

com o alegado incumprimento na questão das esplanadas. ------------------------------------------  

 -------- Salientou ainda o Sr. Vereador Carlos Condesso relativamente à rua Artur Seixas que 

continua com o atraso nas obras, se queriam aproveitar o bom tempo para alcatroar a estrada 

o que é certo é que agora vieram as chuvas e causam mais transtornos aos moradores, pelo 

que solicita que pressionem o empreiteiro para que conclua os trabalhos. -----------------------  

 -------- Quanto à amendoeira em flor, salienta o Sr. Vereador Carlos Condesso que espera que o 

tempo ajude, pois com as temperaturas que se fizeram sentir nos últimos dias, antecipou-se o 

florescer da amendoeira e está em crer que com estas chuvas a paisagem fique sem a flor da 

amendoeira, mas o que conta é aquilo que nós pretendemos fazer com a promoção do nosso 

concelho e espera-se que os visitantes venham e que se lhe deem todas as condições para que 

sejam bem acolhidos e eles voltem para as suas terras a falar bem deste concelho e da 

hospitalidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à animação preparada para os dois fins-de-semana, o Sr. Vereador Carlos 

Condesso já deu a  posição que se devia elevar a qualidade e não apostar em festivais pimba 

porque ninguém vem a Figueira de Castelo Rodrigo por causa de festivais pimba, sendo estes 

mesmo para consumo interno, fazendo votos para que a festa de calendário corra bem, porque 

a festa da  amendoeira, da natureza, das paisagem já foi e trouxe muita gente ao concelho 

porque o tempo também ajudou, mas faz votos para que mais gente venha nestes dois próximos 
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fins-de-semana, e se o Sr. Vereador tiver oportunidade, se não tiver agenda preenchida na 

camara da guarda cá estará na abertura oficial da festa da amendoeira em flor. -----------   

 ------- Usou da palavra o Sr. Vereador Henrique Silva, e na sequência do que o Sr. Presidente disse 

a propósito do entrudo de Vilar de Amargo, o entrudo lagarteiro, além da Junta de Freguesia, 

do Município e da Associação Lagarto, tem contado com a colaboração próxima da 

Associação Ribacudana, sendo que um dos promotores da estatuária que foi levada à queima 

é de Vitor Sá Machado e tem também Renato Roque que acabou por editar um livro “As viúvas 

do entrudo de Vilar de Amargo” fotografia, a plataforma de ciência aberta que é parceiro 

também da iniciativa e a Cooperativa Artística da Raia Beirã, CRL, sendo toda a promoção e 

divulgação gerida pela Câmara. Foi de facto um evento que ultrapassou largamente as 

espectativas da associação e das gentes de Vilar de Amargo, sendo que de fora haveria mais 

de 150 pessoas extra concelho, que têm acompanhado eventos deste tipo ou outros que 

envolvam comunidades da zona do porto, por intermédio também naturalmente do Renato, e 

esperemos que comece a sedimentar-se como um cartaz de época no concelho e 

naturalmente no território. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Mais salienta o Sr. Vereador Henrique Silva, se houvesse associações noutras freguesias, 

fala-se em encerrar o velho ou encerrar a velha na Quintã, ver se alguém pega nisso e 

naturalmente o Município sentir-se-á obrigado a comparticipar e colaborar na iniciativa e será 

mais um cartaz que pode ficar associado ao carnaval, e nalgumas freguesias acontecia dia de 

carnaval e noutras acontecia na quarta feira de cinzas. ------------------------------------------------  

 ------- Usou da palavra o Sr. Presidente, agradecendo ao Sr. Vereador Henrique por referir a 

colaboração destas outras entidades, falando também no lançamento do livro, que é mais uma 

iniciativa com o apoio do município, e serve de promoção não só do território, mas também da 

iniciativa entrudo das viúvas o que é de facto interessantíssimo aqui com a participação de um 

conterrâneo Renato Roque que também tem o seu contributo.  -------------------------------------  

 ------- O Sr. Vereador Henrique Silva informa que a exposição de fotografias está disponível para 

circular pelas juntas de freguesia que queiram. --------------------------------------------------------------  

 ------- Refere o Sr. Presidente, relativamente aos autos de contraordenação, que segundo o que 

verificou com o advogado, estão em fase de conclusão, pelo que nesta semana estarão 

terminados e em condições de se dar andamento à situação. Relativamente à rua Artur Seixas, 

de facto deixou-se passar algum período de bom tempo, vindo estas chuvas prejudicar os 

moradores, desde já as desculpas do executivo, e fica a posição de que, logo que o tempo 
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melhore, irão exigir do empreiteiro que avance com o alcatroamento da rua e que fique esta 

situação resolvida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------- Ordem do Dia  -----------------------------------------------  

 --------  Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pública da Câmara Municipal de 19 de 

fevereiro de 2019; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Ata da Reunião Ordinária Pública da Câmara 

Municipal de 19 de fevereiro de 2019; ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  A Câmara depois de analisar a presente ata, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos dos membros presentes.  ------------------------------------------------------------  

 --------  PROPOSTA N.º 240/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Apoio financeiro ao Centro Cultural 

“Os Serranos” U.S.A. – Confraria do Queijo da Serra da Estrela; -----------------------------------------  

 --------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a Proposta N.º 240/2019-PCM/MANDATO 2017-

2021, referente ao Apoio financeiro ao Centro Cultural “Os Serranos” U.S.A. – Confraria do Queijo 

da Serra da Estrela, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------  

 --------  Considerando ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  O convite formulado pelo Centro Cultural “Os Serranos” U.S.A. – Confraria do Queijo da 

Serra da Estrela, cfr. documento anexo à presente proposta, para participação nas 

comemorações do 34º aniversário daquela Confraria;Que o Centro Cultural “Os Serranos” USA 

é uma associação cultural e recreativa que visa, desde o início da sua constituição, promover 

e divulgar a cultura, as potencialidades e as tradições da Serra da Estrela nos Estados Unidos da 

América; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Que o Município de Figueira de Castelo Rodrigo já se associou a outras iniciativas da 

referida associação, onde promoveu, com sucesso, os produtos endógenos da região, 

pretendendo-se, este ano, manter tal propósito; ------------------------------------------------------------  

 --------  Ser da competência da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo apoiar ou 

comparticipar no apoio a atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra, bem como promover e apoiar o desenvolvimento de atividades 

e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal, ao 

abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Proponho, assim, que a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo delibere 

aprovar, ao abrigo das competências conferidas pelas alíneas u) e ff) do n.º 1 do artigo 33º do 
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Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, um apoio financeiro Centro Cultural “Os Serranos” 

U.S.A. – Confraria do Queijo da Serra da Estrela (NIF 503471615), no montante de € 1.500,00 (mil 

e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pelo Sr. Presidente foi informado que o município tem sido convidado e tem participado 

em várias iniciativas formuladas pelo centro Cultural “Os serranos” U.S.A., e que eles vão ter 

agora nos Estados Unidos o 34.º aniversário, e mais uma vez, convidaram o Município de Figueira 

de Castelo Rodrigo para se associar às iniciativas. Como sabem nós comercializamos vários 

produtos da região e queremos manter essa ligação e essa estreita colaboração com eles para 

promover não só o território, mas também toda a parte de comercialização dos produtos 

endógenos, pelo que o Sr. Presidente informa que estará ausente do dia 21 ao dia 25 deste mês. 

 ------- O Sr. Vereador Carlos Condesso questiona se no decurso destas visitas do Sr. Presidente a 

New York através desta associação já houve oportunidade de se reforçarem os laços comerciais 

com aquela comunidade e com aquele país nomeadamente o que diz respeito aos produtos 

endógenos, se já houve negócio efetivo e o que é que já saiu das sucessivas visitas que o sr. 

Presidente já fez a esse país e neste caso a essa cidade de New York. -----------------------------   

 ------- Refere o Sr. Presidente que aproveita sempre estas visitas para fazer alguns contactos, que 

já fez contatos com o grupo Seabras que está instalado em New York e que faz parte da direção 

deste centro cultural e conseguiram efetivamente colocar não só os nossos vinhos, tendo até 

uma exposição de vinhos na própria sede do centro cultural “Os serranos” U.S.A.. Irá levar 

algumas amostras dos nossos azeites biológicos e também já levaram as nossas amêndoas, pois 

enchidos é muito mais difícil comercializar e exportar para os Estados Unidos, têm regras muito 

rígidas e muito próprias e impõem uma serie de condicionantes. Vão aproveitar esta 

oportunidades para fazer o lançamento e a promoção destes nossos produtos. --------------  

 -------  A Câmara depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos dos membros presentes.  ------------------------------------------------------------  

 -------  PROPOSTA N.º 241/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Protocolo de Apoio Artístico e 

Cultural a celebrar entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a CARB – Cooperativa 

Artística da Raia Beirã, CRL - 2019; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a PROPOSTA N.º 241/2019-PCM/MANDATO 2017 

– 2021, que a seguir se transcreve: 

 -------  Considerando que ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  Nos termos do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, os municípios dispõem de 

atribuições no domínio do património, cultura e ciência (cfr. alínea e) do n.º 2 do artigo 23º);  

 --------  A concretização dessas atribuições traduz-se em competência para assegurar a 

divulgação do património cultural do município e ainda para “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município…” (cfr. 

alíneas t) e u) do n.º 1 do artigo 33º do mesmo diploma);  -----------------------------------------------  

 --------  O Município de Figueira de Castelo Rodrigo tem desenvolvido múltiplos esforços no 

sentido de apoiar a dinamização do concelho, muito particularmente através da divulgação e 

promoção criativa dos seus valores culturais e artísticos; -------------------------------------------------  

 --------  Constitui objeto da CARB – Cooperativa Artística da Raia Beirã, CRL, sediada em Figueira 

de Castelo Rodrigo, além da criação, produção, divulgação, dinamização e consultoria de 

atividades culturais e artísticas, a formação e informação dos Cooperadores e do público em 

geral na área das Artes performativas e dos Estudos de Arte e em outras áreas da criação e do 

saber; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Nesse sentido, tenho a honra de propor ao ilustre órgão executivo, deliberação no sentido 

de aprovar, nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 23º, conjugado com as alíneas t) e u) do 

n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, n.º 1 do artigo 33º ambos do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a minuta do Protocolo de Apoio Artístico e Cultural 

a celebrar com a CARB – Cooperativa Artística da Raia Beirã, CRL, bem como a transferência da 

verba nele constante no valor global de € 30.000,00 (trinta mil euros). ------------------------------  

 -------- Usou da palavra o Sr. Vereador Carlos Condesso, relativamente a esta proposta de 

protocolo que visa a atribuição de uma verba de 30.000,00€ a esta cooperativa artística, 

questiona o sr. Presidente qual o montante de subsídios atribuídos a esta cooperativa desde que 

foi criada, desde 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Presidente informa que no ano passado foi celebrado um protocolo de 60.000,00€, 

no ano de criação houve um protocolo de 20.000,00€ e este ano reduz-se para 30.000,00€, 

sendo a tendência ir reduzindo gradualmente até porque a cooperativa felizmente está a fazer 

o seu percurso, colaborando com a CIMBSE em várias iniciativas, com as aldeias historias e com 

municípios e começa a ter alguma autonomia que lhes permite avançar com outra estrutura 

sem necessitar de verbas avultadas e é isso que se quer, ir reduzindo gradualmente até chegar 

ao ponto em que não depende do município. --------------------------------------------------------------  
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 ------- Usou da palavra o Sr. Vereador Henrique Silva comunicando que a cooperativa está a 

colaborar com o município na elaboração do programa que iremos apresentar à comissão 

executiva da Capital Europeia da Cultura 2027, que estiveram com o executivo numa reunião 

que ocorreu com o Sr. Vereador da Cultura, Dr. José Amaral Alves, e serão parceiros 

naturalmente dos eventos que o município venha a desenvolver e possam vir a ser agregados 

à promoção da Capital Europeia da Cultura, não só neste município mas também noutros, no 

agendamento e na promoção de alguns espetáculos que tenham a estreia aqui e venham a 

ser replicados noutros municípios. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Sr. Vereador Carlos Condesso salienta que continua confuso nos montantes que foram 

atribuídos à cooperativa desde 2017, no entanto, entende, juntamente com o Sr. Vereador Alfeu 

Nascimento, que tem sido feito um trabalho louvável nesta área cultural que o município já não 

estava habituado e não esteve habituado no anterior mandato, e também consideram que o 

setor cultural é muito importante para o desenvolvimento do território. Aquilo que consideram é 

que é um valor exagerado para uma cooperativa, não porque não dão importância à área 

cultural mas sim porque o montante atribuído é muito elevado para este setor de atividade. A 

câmara tem reforçado os recursos humanos no mapa de pessoal, e se dá tanta importância ao 

setor cultural, então devia, quando abrisse os procedimentos concursais, ter em atenção estas 

áreas e recrutar pessoas com esta capacidade e porque não a pessoa em causa que está à 

frente desta cooperativa vir para o município trabalhar em que não seria necessário atribuir este 

montante. E aí é que os Sr. Vereadores Carlos Condesso e Alfeu Nascimento estão em 

desacordo, com o montante, com a gestão dos recursos humanos do município e porque 

efetivamente está a despender estes montantes quando efetivamente ainda não pagou aos 

agricultores e tem pagamentos em atraso aos fornecedores. Tem que haver prioridades e 

consideram que é melhor injetar dinheiro na economia do que estar a atribuir estes subsídios 

exagerados seja a que associação ou cooperativa for. Há várias formas de desenvolver 

atividades culturais, que é reforçando os recursos humanos nesta área porque ficava muito mais 

barato ao município, pois há pessoas com capacidades, há técnicos que estavam no passado, 

quando havia empresa municipal que faziam já algum trabalho na área cultural que foram 

desaproveitados, outros foram despedidos, e hoje tem que se andar a atribuir subsídios a 

cooperativas ou associações. O trabalho é meritório, mas o valor atribuído é muito exagerado, 

esta é a posição dos Sr. Vereadores, daí o voto contra, ficando esta declaração de voto.  
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 -------- Usou da palavra o Sr. Presidente compreendendo as justificações dadas, embora aqui o 

valor apresentado já seja substancialmente mais reduzido face ao que tem sido no passado e 

continuarão a fazê-lo no próximo ano, porque de facto a cooperativa começa a criar a sua 

autonomia, salientando só que a CARB tem vindo a colaborar em várias iniciativas do município, 

algumas que trazem despesas e que por vezes nem sempre se tem noção das despesas 

implícitas, e a CARB fá-lo e não imputa essas despesas ao município. ------------------------------  

 --------  A Câmara depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por maioria 

de votos dos membros presentes, contando com três votos a favor, do Sr. Presidente da Câmara 

Paulo Langrouva, do Sr. Vice-Presidente da Câmara Nelson Bolota e do Sr. vereador Henrique 

Silva e um voto contra do Sr. Vereador Carlos Condesso.  -----------------------------------------------  

 -------- ----------------------------------------------- Outros Assuntos  ---------------------------------------------------  

 --------  Resumo Diário da Tesouraria do dia cinco de fevereiro de 2019. -----------------------------  

 --------  Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara o Resumo Diário da Tesouraria do dia quatro de 

março de 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------  Operações Orçamentais: 780.540,78 € (Setecentos e oitenta mil e quinhentos e quarenta 

euros e setenta e oito cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Operações não Orçamentais: 99.519,91 € (Noventa e nove mil e quinhentos e dezanove 

euros e noventa e um cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  A Câmara tomou conhecimento da presente informação. ------------------------------------  

 -------- ----------------------------------- Aprovação da ata em minuta  ------------------------------------------  

 --------  A Câmara deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, que fosse esta 

ata aprovada em minuta nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------ ---- Encerramento  -------------------------------------------------------  

 --------  Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, 

quando eram onze horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada 

por mim, Ana Isabel Saraiva Marques, Assistente Técnica desta Câmara Municipal, que a 

secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Paulo José Gomes Langrouva.  -  


