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Acta da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal do Concelho de Figueira 

Castelo Rodrigo, realizada no dia sete 

de Maio de dois mil e sete. 

 

------Aos sete dias do mês de Maio do ano de dois mil e sete, pelas quinze horas e dez minutos, 

neste edifício dos Paços do Município, comigo, Ana da Conceição Reigado Aguilar Ribeiro, 

Assistente Administrativa desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. António 

Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da Câmara, Prof. Arelindo Gonçalves Farinha, Vice-

Presidente da Câmara, Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, Prof. Henrique Manuel Ferreira da 

Silva e Carlos Alberto Nunes Panta, Vereadores Efectivos, para a realização de uma reunião 

ordinária. --- 

------------------------------------Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------- 

 ------ O Sr. Presidente pediu autorização aos Srs. Vereadores para inserir na ordem de trabalhos 

a propostas n.º 14 – VPCM / 2007 e a proposta n.º 39 – PCM /2007, a qual foi concedida por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ O Sr. Presidente apresentou por escrito uma resposta ao Sr. Vereador Carlos Alberto 

Nunes Panta, referente à “reflexão Amendoeiras em flor – Promoção Turística do Concelho” , 

que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Na sequência da sua missiva de dois do corrente referente à “reflexão Amendoeira em flor 

– Promoção Turística do Concelho” venho apresentar-lhe algumas das medidas que o executivo 

municipal vem tomando com vista a uma crescente promoção turística do Concelho: --------  

 ------ a) Como refere, face à importância das amendoeiras em flor “ para o turismo do nosso 

concelho foram no princípio do ano consignados 15 000,00 € para a promoção e divulgação, 

sendo notória a nova imagem veículada no corrente ano, quer na imprensa escrita, na rádio ou 

em publicidade fixa (com colocação de cartazes, pela primeira vez, na cidade da Guarda); --  

 ------ b) Do mesmo modo, foram, também pela primeira vez, traduzidos para Espanhol vários 

folhetos e desdobráveis de promoção do Concelho, com o apoio Interreg, tendo sido distribuídos 

em Espanha; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- c) Não havendo outros apoios públicos para aquela promoção, em fase final do Quadro 

Comunitário, optou o executivo por encaminhar candidaturas para outras realizações, visando 

garantir fluxos de turistas e visitantes ao longo de todo o ano, sendo certo que as ofertas 

hoteleiras e de restauração neste período das amendoeiras em flor, em que os fluxos turísticos se 

adensam, já não conseguem responder cabalmente, mostrando-se necessário alongar o 

espectáculo natural da floração por mais dois ou três fins de semana, não obstante tenha 

aumentado no último ano o número de restaurantes e unidades de turismo rural do Concelho;  

 ------- d) Desiderato que também se consegue, em nossa opinião, pela plantação de novas 

amendoeiras, renovando e tornando sustentável o cartaz promocional, sendo algumas delas 

escolhidas pela sua mais tardia floração, o que nos levou a fazer aprovar um regulamento de 

promoção e apoio à plantação de amendoeiras, a apresentar à Assembleia Municipal na próxima 

sessão; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- e) Não é minha intenção questionar o que outros Municípios fazem ou não na promoção 

em apreço, nem atirar culpas à má situação económica do país ou tão pouco à inexistência de 

apelativos de natureza tributária da nossa região de fronteira penalizada fortemente pelo IVA e 

outros impostos praticados, mas sempre direi, que é voz corrente em todos os certâmes e órgãos 

de comunicação que os orçamentos para a promoção foram reduzidos no corrente ano por todos 

os operadores, Autarquias incluídas; ------------------------------------------------------------------  

 ------- f) No atinente aos considerandos de ordem política geral que refere no penúltimo 

parágrafo da sua carta, dir-lhe-ei apenas que muitos dos problemas económicos da Região, 

vividos pela população de todos os Municípios do Interior se devem em grande parte à acção 

dos Governos e da Administração Central que persistem em não investir no Interior e na 

deslocalização e encerramento de Serviços, devendo Vª Ex.ª encaminhar as preocupações para 

aqueles graus de decisão, tal como nós vimos fazendo;--------------------------------------------  

 ------- g) Por último, digo-lhe que não me assenta mesmo nada a consideração de “alheamento 

das nossas gentes “, porque estou cá legitimamente, para lutar pela melhoria das condições de 

vida dos Figueirenses e pelo desenvolvimento do Concelho. Estou cá dia após dia, lado a lado 

com os problemas das pessoas, visando criar aqui oportunidades e não em qualquer outro lado 

do país ou do estrangeiro; ------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ h) Termino referenciando a excelente 2ª posição de Castelo Rodrigo no Ranking das 

Aldeias Históricas mais visitadas apesar da sua localização algo periférica, a que não serão 

alheios o incremento promocional e a valorização patrimonial em curso. -----------------------  

------Alvarás Sanitários, Vistorias, Inquéritos Administrativos, Obras Empreitadas, 

Fornecimentos Restituição de Garantias Bancárias, outros: ---------------------------------  

------Libertação de Garantias – “Beneficiação e Valorização das Muralhas de Castelo 

Rodrigo” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 24 – VPCM / 2007, referente 

a Libertação de Garantias – Beneficiação e Valorização das Muralhas de Castelo Rodrigo, que a 

seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 

------Considerando a Informação Interna n.º 24/2007, de 30 de Abril de 2007, referentes à 

libertação da garantia do Contrato de Empreitada de “Beneficiação e Valorização das Muralhas 

de Castelo Rodrigo”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Proponho que seja autorizada a libertação da garantia conforme ao supra mencionado. 

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 

------Libertação de Garantias – “Prolongamento das Condutas Adutoras ou Distribuidoras 

– Castelo Rodrigo – Granitos Camurça” ------------------------------------- 

------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 25 – VPCM / 2007, referente 

a Libertação de Garantias – Prolongamento das Condutas Adutoras ou Distribuidoras – Castelo 

Rodrigo – Granitos Camurça, que a seguir se transcreve:  -----------------------------------------  

------Considerando a Informação Interna n.º 25/2007, de 30 de Abril de 2007, referentes à 

libertação da garantia do Contrato de Empreitada de “Prolongamento das Condutas Adutoras ou 

Distribuidoras – Castelo Rodrigo – Granitos Camurça”. ----------------------------------------- 

------Proponho que seja autorizada a libertação da garantia conforme ao supra mencionado.  

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

unanimidade de votos. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------Assuntos diversos: ------------------------------------------- 

------Bolsas de Estudo. ------------------------------------------------------------------------------- 
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------Pela Sra. Vereadora foi presente à Câmara a proposta n.º 6 – VCM / 2007, referente a 

atribuição de Bolsas de Estudo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------- 

------Nos termos do artigo 8º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 

proponho que o Júri do Concurso tenha a seguinte constituição: ------------------------------- 

------a) Arelindo Gonçalves Farinha; ---------------------------------------------------------------- 

------b) Sandra Monique Beato Pereira; ------------------------------------------------------------- 

------c) Ana Cristina André Monteiro Perpétuo; --------------------------------------------------- 

------d) Lúcia Margarida de Meneses Pinto Duarte. ----------------------------------------------- 

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

votos, não tendo participado na presente votação o Sr. Vice-Presidente Prof. Arelindo Gonçalves 

Farinha e a Sra. Vereadora Dra. Sandra Monique Beato Pereira, por se considerarem impedidos.  

------Apoio Financeiro – Agrifigueira – A.D.S. ------------------------------------------------ 

------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 37 – PCM / 2007, referente ao 

Apoio Financeiro – Agrifigueira – A.D.S., que a seguir se transcreve: ------------------------ 

------Considerando que a ACRIFIGUEIRA – A.D.S., Organização de Produtores Pecuários de 

Figueira de Castelo Rodrigo, tem por missão executar os programas sanitários anuais, 

assegurando assim a sanidade animal, a melhoria económica das explorações dos seus 

associados e a saúde pública. ---------------------------------------------------------------------------------

---- 

------Considerando que esta associação conseguiu ao longo dos últimos anos melhorar a 

classificação sanitários dos seus efectivos de forma determinada, subsistindo, muito embora, a 

necessidade de uma presença constante das suas brigadas no terreno. ------------------------- 

------Considerando que esta associação se encontra numa situação financeira grave, em virtude 

do corte orçamental na subvenção do Estado no ano 2006, de conhecimento público e 

amplamente apresentado e discutido em Assembleia Municipal, proponho aprovação de um 

apoio financeiro no montante de 15.000,00€ (quinze mil euros), tendente a prossecução do seu 

escopo social.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade de votos. ------------------------------------------------------------------------------- 
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------Aprovação das Telas Finais – Concurso Público – Construção e Apetrechamento das 

Piscinas Municipais.  -----------------------------------------------------------------------------------  

------Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 38 – VCM / 2007, referente à 

Aprovação das Telas Finais – Concurso Público – Construção e Apetrechamento das Piscinas 

Municipais, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------  

------Considerando as Telas Finais de especialidade, conforme à Informação Interna n.º 

25/MT/2007, datada de 28 de Março de 2007, em anexo. --------------------------------------- 

------Proponho a sua aprovação em sequência dos pareceres positivos do IDP (Instituto de 

Desporto de Portugal), SNB-CDOS Guarda (Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil – 

Centro Distrital de Operações de Socorro da Guarda), Serviços de Energia da DREC (Direcção 

Regional da Economia do Centro) e do Delegado de Saúde do Centro de Saúde de Figueira de 

Castelo Rodrigo (ARS Centro, Sub-região de saúde da Guarda). ------------------------------- 

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

unanimidade de votos. ------------------------------------------------------------------------------- 

------Voto de Reconhecimento – Ginásio Clube Figueirense – Secção Desportiva. ------ 

------Pelo Sr. Vice Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 14  – VPCM / 2007, referente 

ao Voto de Reconhecimento – Ginásio Clube Figueirense – Secção Desportiva, que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Considerando a brilhante vitória da equipa do Ginásio Clube Figueirense no Campeonato 

da I.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol da Guarda, que lhe permitirá competir pela 

primeira vez no Campeonato Nacional da III.ª Divisão; ---------------------------------------- 

------Considerando a constante e honrosa representação no nome do Concelho, arrecadando um 

titulo há muito almejado, de inestimável valor para as gentes de Figueira de Castelo Rodrigo; 

------Considerando que este desempenho desportivo constitui o mais relevante alguma vez 

obtido por uma representação concelhia, em jogos desportivos colectivos com dimensão 

Distrital;  

------Assim, proponho a aprovação de um Voto de Reconhecimento à Secção Desportiva do 

Ginásio Clube Figueirense. ------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade de votos. --------------------------------------------------------------------------------- 
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------Apoio a Viagens de Estudo. ------------------------------------------------------------------- 

------Pelo Sr. Vice Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º15  – VPCM / 2007, referente 

ao Apoio a Viagens de Estudo, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

------Considerando o pedido de apoio financeiro solicitado pela ESB3 de Figueira de Castelo 

Rodrigo, com vista à realização de duas visitas de estudo. ------------------------------------- 

------Considerando a visita de estudo de 10 alunos do Ensino Especial e um professor ao 

Oceanário, no Parque das Nações, em Lisboa, no dia 18 de Maio. ---------------------------- 

------Considerando a visita de estudo dos alunos do 10.º ano do curso de ciências sociais e 

humanas e duas turmas dos alunos do 11.º ano a Lisboa e Sintra nos dias 25 e 26 de Maio. 

------e com o fim de patrocinar o enriquecimento cultural dos alunos, aliando o aspecto lúdico ao 

do conhecimento de novas terras e novas gentes, proponho a atribuição do apoio financeiro 

solicitado no montante de 300,00€ (trezentos euros) à visita de estudo ao Oceanário, no Parque 

das Nações, em Lisboa e no montante de 1700,00€ (mil e setecentos euros) à visita de estudo a 

Lisboa e Sintra, perfazendo o valor global de 2000,00€ (dois mil euros).--------------------- 

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

unanimidade de votos. ------------------------------------------------------------------------------- 

------Apoio a peregrinação a Fátima – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

Figueirenses. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º16 – VPCM /2007, referente 

ao Apoio a peregrinação a Fátima – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

Figueirenses, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

------Considerando o pedido de apoio financeiro solicitado pela Associação dos Bombeiros 

Voluntários Figueirenses, tendo em vista a comparticipação dos custos inerentes à escolta de 

uma viatura de prevenção e acompanhamento ao Grupo de Peregrinos Figueirenses, na 

tradicional peregrinação a Fátima, no mês de Maio. --------------------------------------------- 

------Proponho a atribuição do apoio financeiro solicitado, no montante de 440,00€ 

(quatrocentos e quarenta euros) para o fim supra mencionado. --------------------------------- 

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 
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------Apoio Financeiro – Douro Social – Associação de Solidariedade Social de Barca de 

Alva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 17 – VPCM / 2007, referente 

ao Apoio Financeiro – Douro Social – Associação de Solidariedade Social de Barca de Alva, 

que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 

------Considerando o pedido de apoio financeiro solicitado pela Douro Social – Associação de 

Solidariedade Social de Barca de Alva, com vista à comparticipação na despesa realizada no 

lanche fornecido aquando da visita da população de Barca de Alva a Constância no dia 1 de 

Abril, e à comparticipação no apoio financeiro concedido a um jovem natural de Barca de Alva, 

possibilitando a sua participação numa prova do Campeonato Nacional de Motonáutica 

(PR750). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

-----Proponho a atribuição do apoio financeiro solicitado, no montante de 1000,00€ (mil euros) 

para o fim supra mencionado. ------------------------------------------------------------------------ 

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Serviços Sociais da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------- 

-----Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 18 – VPCM / 2007, referente 

aos Serviços Sociais da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

-----Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo face ao 

Orçamento apresentado em anexo e aprovado em Assembleia-Geral Ordinária de Sócios, 

realizada no dia 4 de Abril de 2007, solicitam a atribuição de um subsídio anual no valor de € 

35.000,00 (trinta e cinco mil euros). -------------------------------------------------------------- 

-----Em face dos objectivos sociais que esta associação pode atingir com o apoio solicitado, 

além de outras receitas próprias ou a obter ao longo do ano, proponho a respectiva atribuição da 

seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Junho – € 15.000 (quinze mil euros); ------------------------------------------------------ 

----- Setembro – € 10.000 (dez mil euros); ------------------------------------------------------ 

----- Novembro – € 10.000 (dez mil euros). -----------------------------------------------------   
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-----A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por 

unanimidade de votos. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----Apoio Financeiro – Associação dos Naturais e Amigos do Concelho de Figueira de 

Castelo Rodrigo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 19 – VPCM / 2007, referente 

ao Apoio financeiro – Associação dos Naturais e Amigos do Concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 

-----À semelhança dos anos anteriores, tendo em consideração os serviços prestados ao 

Concelho pela Associação dos Naturais e Amigos do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, 

com sede em Lisboa, proponho que seja atribuído o apoio financeiro de € 2.000,00 (dois mil 

euros).  

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Apoio para despesas de Saúde – Pedro Besteiro Rodrigues. ---------------------------- 

-----Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 20 – VPCM / 2007, referente 

ao Apoio para despesas de saúde – Pedro Besteiro Rodrigues, que a seguir se transcreve: -- 

-----Considerando o pedido de apoio financeiro solicitado por Pedro Besteiro Rodrigues, 

portador de Esclerose Múltipla, tendente a custear dois transportes efectuados pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários Figueirenses, ao Hospital dos Covões em Coimbra, 

nos dias 24 e 26 de Dezembro de 2006, durante o internamento a que esteve sujeito durante os 

dias 20 de Novembro de 2006 a 31 de Janeiro de 2007. ---------------------------------------- 

-----Considerando que o peticionado se subsume à alínea b), do número 5, do artigo 4 do 

Regulamento para Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos, encontrando-se 

previsto o apoio complementar e/ou elementar nas despesas de saúde em casos comprovados de 

doenças crónicas e/ou portadores de deficiência. ------------------------------------------------ 

-----Proponho a atribuição do apoio financeiro solicitado, mormente, no tocante à liquidação da 

Factura n.º 396, datada de 2 de Fevereiro de 2007, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários Figueirenses, no montante de 351,20€ (trezentos e cinquenta e um euros e vinte 

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Apoio à recuperação da Ponte sobre o Ribeiro de Alinguel em Escarigo – 

Comparticipação em Acções do Projecto INTERREG III . --------------------------------- 

-----Pelo Sr. Vice Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 21 – VPCM / 2007, referente 

ao Apoio à recuperação da Ponte sobre o Ribeiro de Alinguel em Escarigo – Comparticipação 

em Acções do Projecto INTERREG III, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

-----Considerando a recuperação da Ponte sobre o Ribeiro de Alinguel em Escarigo, candidatada 

ao INTERREG III, comparticipada em 75% pelo fundo do FEDER e 25% por fundo próprios da 

Freguesia de Escarigo; --------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que a liquidação dos montantes comparticipados pelo projecto acarreta uma 

morosidade conhecida, fazendo operar a necessidade desta edilidade em adiantar o valor da 

comparticipação do fundo do FEDER à Freguesia de Escarigo, bem como suportar na integra a 

comparticipação do fundo próprio da Freguesia de Escarigo, com vista ao pagamento da Factura 

n.º 470, datada de 18 de Abril de 2007, referente ao Auto de Medição n.º 2 da empreitada: 

“recuperação da Ponte do Ribeiro de Alinguel em Escarigo”, no montante de 18.036,29€ 

(dezoito mil e trinta e seis euros e vinte e nove cêntimos). -------------------------------------- 

-----Proponho que seja autorizado o pagamento e o adiantamento supra mencionados, no valor 

total do auto, com obrigação da restituição do valor adiantado de 75%, pela Freguesia de 

Escarigo, aquando do recebimento, por esta, da comparticipação do fundo do FEDER. ---- 

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Apoio financeiro – União Figueirense a Norte. -------------------------------------------- 

-----Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 22 – VPCM / 2007, referente 

ao Apoio financeiro – União Figueirense a Norte, que a seguir se transcreve: ----------------  

-----À semelhança dos anos anteriores, tendo em consideração os serviços prestados ao 

Concelho pela União Figueirense a Norte, com sede no Grande Porto, proponho que seja 

atribuído o apoio financeiro de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros). --------------------------- 

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Dia Mundial da Criança 2007. --------------------------------------------------------------- 

-----Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 22 – VPCM / 2007, referente 

ao Dia Mundial da Criança 2007, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

-----Considerando que a celebração do Dia Mundial da Criança já encontra um historial na sua 

celebração no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo; ---------------------------------------- 

-----Considerando que essa celebração reveste de um simbolismo extremo, muito para além do 

espírito lúdico e educacional que este possa transparecer; --------------------------------------- 

-----Considerando que o Dia Mundial da Criança foi introduzido em 1950 de forma a 

consciencializar o mundo para os seus Direitos e para a necessidade de um crescimento saudável 

e harmonioso; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----proponho que seja autorizado o Sr. Vice-Presidente da Câmara a desenvolver os necessários 

procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras, para a 

realização dos mesmos fins, até ao montante de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros). 

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Organização de actividade – “Escolas de Futebol – Encontro de Figueira”. -------- 

-----Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 26 – VPCM / 2007, referente à 

Organização de actividade – Escolas de Futebol – Encontro de Figueira, que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que a Associação de Futebol da Guarda dentro do seu plano de intervenção / 

formação, promove para o escalão 8 – 10 anos uma actividade denominada “Encontros de 

Futebol”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que estes encontros têm como objectivo possibilitar a todas as crianças do 

nosso Distrito a oportunidade de praticar futebol como um desporto de recreação, tempo livre e 

formação, utilizar as aprendizagens de praticas de futebol para uma formação integral da 

criança, a aquisição de hábitos de educação, higiene e estudo, que lhe possam ser úteis no futuro 

como membros activos da sociedade e descobrir talentos e formá-los de maneira a criarmos 

bases para as futuras equipas do Distrito e do futebol nacional. ----------------------------------------

------ 
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-----Considerando que os encontros se destinam a todos os Clubes filiados no escalão de 

Escolas, têm uma periodicidade mensal e têm como organizadores a Associação de Futebol da 

Guarda e as Autarquias que recebem o evento, realizando-se nesse encontro um torneio de 

“futebol de 5” entre as equipas participantes, podendo paralelamente serem promovidas outras 

actividades de âmbito desportivo e /ou cultural. -----------------------------------------------------------

-------- 

-----Considerando que a Associação de Futebol da guarda remeteu um convite ao Município de 

Figueira de Castelo Rodrigo com vista a albergar o supra mencionado encontro com vista à 

participação da prática do futebol no escalão 8 – 10 anos, com participação de 30 equipas, 

distribuídas por 17, num total de aproximadamente 400 atletas oriundos de todo o Distrito no dia 

12 de Maio de 2007. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----Proponho que seja autorizado o Sr. Vice Presidente da Câmara a desenvolver os necessários 

procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras, para a 

realização dos mesmos fins, até ao montante de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros). -  

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

unanimidade de votos. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----V Gala Empresarial do Distrito da Guarda – Prémios Estrela-Côa 2007. ---------- 

-----Pelo Sr. Presidente foi presente à Câmara a proposta n.º 39 – PCM / 2007, referente à V 

Gala Empresarial do Distrito da Guarda – Prémios Estrela-Côa 2007, que a seguir se transcreve:  

-----Considerando que a V Gala Empresarial do Distrito da Guarda, organização do Jornal 

Regional Nova Guarda, se irá realizar em Figueira de Castelo Rodrigo, no dia 23 de Junho de 

2007; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que a Gala tem por objectivo premiar e divulgar as empresas que se destacam 

ao longo do ano e que melhor contribuíram para o desenvolvimento económico e social do 

Distrito da Guarda, incentivando dessa forma outras empresas a optarem por modelos de 

desenvolvimento que as conduzam à excelência; ------------------------------------------------- 

-----Considerando que a realização deste evento em Figueira de Castelo Rodrigo servirá de 

veículo de divulgação, por excelência, das empresas figueirenses bem como possível porta de 

entrada de outras no tecido empresarial local; ----------------------------------------------------- 
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-----Proponho que seja autorizado o Sr. Presidente da Câmara a desenvolver os necessários 

procedimentos e a realizar as consequentes despesas naquele âmbito e de outras, para a 

realização dos mesmos fins, até ao montante de 6.000,00€ (seis mil euros). ------------------ 

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

unanimidade de votos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------Aprovação da Acta em minuta --------------------------------- 

-----A Câmara deliberou, por unanimidade de votos, que fosse esta acta aprovada em minuta nos 

termos do disposto do n.º3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------- 

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

-----Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião quando eram 

quinze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada por mim, 

Ana da Conceição Reigado Aguilar Ribeiro, Assistente Administrativa desta Câmara Municipal, 

que a secretariei e redigi, e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. António Edmundo Freire 

Ribeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


