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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACTA Nº 21/2009 REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2009  
 
Aos sete dias do mês de Outubro do ano dois mil e nove, nesta Mui Nobre e Sempre Leal 
Vila de Marvão e Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião 
ordinária da Câmara Municipal, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Engº 
Victor Manuel Martins Frutuoso, e com as presenças dos Vereadores, Dr. Pedro 
Alexandre Ereio Lopes Sobreiro, Dr. José Manuel Ramilo Pires, Sr. Prof. Carlos Alberto 
Canário Raimundo Miranda, Srª Dr.ª Maria Madalena Delicado Curião Tavares. ------------- 
Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram quinze horas, iniciando-se a 
mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de dois de 
Outubro do ano em curso. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:----------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente à Câmara Municipal a acta da última reunião ordinária, que foi aprovada em 
minuta, nos termos previstos no n.º 3, do artigo 92º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro. 
A presente acta foi aprovada por maioria, não tendo participado na votação o Dr. José 
Manuel Pires, por não ter estado presente na última reunião. ------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------- 

Nos termos do artigo 19º do Código de Procedimento Administrativo, o Senhor Presidente 
propôs que fosse reconhecida a urgência de deliberação imediata dos assuntos que a 
seguir se indicam, proposta que foi aprovada por unanimidade, tendo-se de seguida 
passado á análise dos mesmos: --------------------------------------------------------------------------- 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MARVÃO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO 

AUDITÓRIO DA CASA DA CULTURA ------------------------------------------------------------------ 
Foi presente um pedido da Santa Casa da Misericórdia de Marvão, no sentido de lhe ser 
disponibilizado temporariamente o auditório da Casa da Cultura de Marvão, para a 
realização de formação às funcionárias da Instituição, de 12 de Outubro a 5 de 
Novembro. Este pedido de cedência de instalações deve-se ao facto de não haver 
espaço disponível na Instituição, devido a obras de remodelação do edifício. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder o auditório e isentar a 

Instituição do pagamento de taxas pela utilização do mesmo. --------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi presente a Ordem do Dia para esta reunião, que passa a ser cumprida, e se dá aqui 
como transcrita na íntegra, sendo a mesma arquivada (com a refª. OD-21/09) na pasta 
de documentos anexa a este livro de actas. ------------------------------------------------------------ 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:------------------------------------------------------------------- 

N.º 191 de 06-10-2009, que acusava os seguintes saldos: ----------------------------------------- 
Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 461.307,87 € 
Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 518,44 € 
Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 4.276,63 € 
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Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  0,00 € 
Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos 0,00 € 
Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 0,77 € 
Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 81.427,28 € 
Conta n.º393061300123 Crédito Predial Português 6.384,88 € 
Conta nº4532202246605 Banco Comercial Português  18.076,68 € 
Conta nº 24369872723 Banco Espírito Santo S.A. 32.842,96 € 
Conta nº 3918008010141 Banco BPI, SA 6.002,93 € 
PRAZOº 

003000031932283302031 

Banco Santander Portugal, Sa 498.751,89 € 

003000031983913302031 Banco Santander Portugal, Sa 443.217,09 € 
Em cofre  Tesouraria 1.599,40 € 
Fundo de Maneio  500,00 € 

TOTAL:   1.554.906,82 € 
Saldo de: Operações Orçamentais 1.516.426,64 € 
Saldo de: Operações de Tesouraria 38.480,18 € 
Documentos  0,00 € 

TOTAL:  1.554.906,82 € 

OBRAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS AO 

CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE GASÓLEO ----------------------------- 
Foi presente o Relatório Final do concurso referido, elaborado pelo Júri do Procedimento, 
que procedeu à audiência prévia dos interessados, tendo-lhes sido remetido o Relatório 
Preliminar. Findo o prazo estabelecido para a audiência prévia, verificou o Júri do 
Procedimento que não foi apresentada qualquer observação por parte dos concorrentes, 
pelo que deliberou unanimemente, nos termos do nº 1 do artigo 148º do Código dos 
Contratos Públicos, manter o teor e as conclusões do Relatório Preliminar, mantendo a 
intenção de adjudicação ao Consórcio constituído pela Cooperativa Agrícola dos 
Cerealicultores do Porto da Espada/Nunes Sequeira, S.A. ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar o fornecimento de 

gasóleo ao Consórcio constituído pela Cooperativa Agrícola dos Cerealicultores do 

Porto da Espada e pela Nunes Sequeira, S.A. ------------------------------------------------------ 

Deliberou ainda notificar desta decisão todos os concorrentes e notificar o 

adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação exigidos e prestar a 

respectiva caução, nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto-Lei nº 18/2008, 

de 20/01, que regulamenta o Código dos Contratos Públicos. -------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------------------ 

14ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------- 
Foi presente a alteração referida, a qual já foi assinada pelo Sr. Presidente, e que se 
submete agora a ratificação da Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 61/09) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar esta decisão, de acordo 

com o estabelecido no nº 3 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
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redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13ª 

ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – RATIFICAÇÃO -------------------- 
Foi presente a alteração referida, a qual já foi assinada pelo Sr. Presidente, e que se 
submete agora a ratificação da Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 62/09) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar esta decisão, de acordo 

com o estabelecido no nº 3 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL – PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DO 

MUNICÍPIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi presente uma informação do Engº Luís Vitorino, na qual informa que foi aprovado em 
sede de Comissão Municipal de Protecção Civil, onde obteve parecer favorável, o Plano 
Municipal de Emergência do Município. ----------------------------------------------------------------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 63/09) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Emergência 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COOPERATIVA AGRICOLA DOS CEREALICULTORES DO PORTO DA ESPADA – 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE DOIS COMPUTADORES ---------------------------------------------- 
Foi presente um ofício datado de 22 de Julho de 2009, a solicitar a doação de dois 
computadores que o Município já não utilize, para serviço na Cooperativa. ------------------ 
Parecer dos serviços: “Verifica-se que existem condições para ceder este material, e 
tendo em conta que, de acordo com o estabelecido no artigo 19º do Regulamento de 
Inventário e Cadastro, é possível a cedência mediante deliberação camarária.” -------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder os dois computadores 

solicitados à Cooperativa do Porto da Espada. -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRIPE A – PLANO DE CONTINGÊNCIA INTERNO DO MUNICÍPIO DE MARVÃO --------- 
Em resposta ao alerta da Direcção Geral de Saúde, no sentido de que cada Instituição 
pública ou privada deve preparar o seu próprio plano de contingência para fazer face à 
onda pandémica da Gripe A, a Câmara Municipal compilou um conjunto de orientações 
que deverão ser acatadas pelos diferentes Departamentos, Divisões, Serviços e 
Gabinetes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 64/09) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Contingência 

apresentado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EVOL – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IDENTIDADE MARVÃO -------------------------- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agendar a 

discussão e aprovação deste assunto para uma das reuniões do novo executivo. ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO – OPÇÃO GESTIONÁRIA --- 
Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração local (STAL), foi proposto um acordo 
de alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária. ------------------------- 
Este acordo foi submetido a parecer por parte da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e pelo Sr. Manuel Mira Gomes. ----------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Sr. Presidente prestou alguns esclarecimentos. Estavam 

presentes na reunião do Município os representantes do STAL e a grande maioria 

dos trabalhadores da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente informou que solicitou um parecer à DGAL. Propôs que a Câmara 

Municipal deliberasse no sentido de aprovar o texto da proposta elaborada pelo 

Sindicato, que se faça o pagamento sem retroactividade, condicionada à aprovação 

da DGAL e uma posterior aprovação dos trabalhadores. -------------------------------------- 

O Sr. Presidente e o Sr. Vereador José Manuel Pires votaram a favor. -------------------- 

A Vereadora Madalena Tavares não votou porque acha que não é uma proposta 

digna para ser votada e puramente “sacudir a água do capote”. --------------------------- 

O Vereador Carlos Canário não vota porque é uma proposta e tem parecer negativo 

da ANMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os Vereadores representantes do P.S. apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Em relação ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara em 07/10/2009, 
sobre a Alteração de Posicionamento Remuneratório/Opção Gestionária, apresentamos 
esta declaração de voto, por entendermos que não estão reunidas as condições para que 
se possa votar em consciência e com certeza legal sobre o documento em causa.----------
Por iniciativa do Sr. Presidente, entendeu este pôr à votação um acordo entre a C.M.M. e 
os trabalhadores desta, com base numa proposta apresentada pelo S.T.A.L. mas, 
segundo o mesmo, ficando condicionado ao parecer favorável ou não da D.G.A.L.---------- 
Entendemos que um Presidente de Câmara deve, sendo atribuição directa das suas 
funções, decidir de forma atempada e sustentada sobre as questões e os problemas da 
autarquia. O que se passou nesta situação, foi exactamente o contrário, não decidiu. 
Omitiu o caso (recebeu o primeiro oficio do S.T.A.L. em 14/1/2009) e as conversações 
mantidas com este desde Março 2009 à restante vereação, para além de adiar uma 
solução e tentar perpetuar um problema que afecta todos os trabalhadores da Câmara.---
Tal facto só se deve adjectivar de irresponsabilidade e incúria perante os factos, 
lamentando ainda a indiferença perante esta Câmara em todo o processo e que somente 
a 4 dias das eleições autárquicas, entendeu atabalhoadamente submeter o assunto a 
reunião de Câmara, sem qualquer sustento legal ou parecer de instituição com 
competência de facto sobre a matéria. ------------------------------------------------------------------- 
Todo este processo só tem uma leitura que é a da incompetência sobre a gestão e 
aproveitamento político sobre o ponto de ordem, tentando o Sr. Presidente descartar-se e 
fugir à responsabilidade de marcar uma posição sobre a matéria. Clara e 
inequivocamente alheou-se de ser Presidente para se refugiar numa posição de 
observador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entendemos que a decisão sobre a Alteração de Posicionamento Remuneratório, é 
meramente política, apesar de não poder negar direitos conferidos por lei aos 
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trabalhadores. Da mesma forma que os trabalhadores não podem abdicar desses 
mesmos direitos, tal como o dito acordo assim o previa, o que o torna ilegal.”----------------- 

Os Vereadores: Madalena Tavares e Carlos Canário.” ----------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Pedro Sobreiro votou contra a forma como a proposta foi feita e 

apresentou a seguinte declaração de voto: --------------------------------------------------------- 
“Na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Marvão, quero em primeiro 
lugar, deixar expresso e bem claro que este assunto que considero da maior importância 
para os trabalhadores e para a autarquia, foi desde o principio do ano, de acordo com 
documentos que anexo, afastado do meu conhecimento. Desconheço os ofícios que 
foram trocados entre a edilidade e os representantes dos trabalhadores, bem como, quais 
os que estão envolvidos e as verbas correspondentes. Lamento que não lhe tenha sido 
dado o tratamento que no meu entender merece e sobretudo a forma como este foi 
integrado na última reunião de Câmara, antes do sufrágio eleitoral que se avizinha e que 
é também a derradeira do meu mandato. Lamento ainda que os documentos que nos 
foram entregues não apresentassem desde logo uma proposta clara e inequívoca do Sr. 
Presidente e que esta tenha apenas sido proferida pela forma oral. Tenho o maior 
respeito pelas partes envolvidas, mas, no meu entender, e uma vez que a decisão 
compromete o futuro financeiro da edilidade, não reúno dados ou legitimidade para 
opinar. Tivesse esta matéria sido conduzida de uma forma mais aberta, mais isenta, mais 
justa e sobretudo mais democrática e todos estaríamos numa outra posição bem mais 

favorável.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador José Manuel Pires vota a favor desta proposta e como Vereador 

responsável pelas questões do orçamento e por entender que pode ser uma forma 

de minimizar e de atender as pretensões dos trabalhadores do Município, sem 

estrangular as questões de equilíbrio relativamente ao ano de 2009, entre receitas 

correntes e despesas correntes. ------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente referiu que apresente situação relativamente à alteração do 

posicionamento remuneratório dos trabalhadores por opção gestionária, não foi 

debatida ao longo do ano, foi uma situação recente, havendo diálogo com o STAL, 

entendi apresentar à Câmara Municipal a proposta que apresentava 

sustentabilidade para o Município depois de obter informações junto dos serviços 

financeiros, foi solicitado parecer à ANMP, que emitiu o respectivo parecer jurídico 

e que no seu oficio propunha a confirmação do parecer junto da DGAL. Neste 

sentido foi apresentada a referida proposta condicionada ao respectivo parecer da 

DGAL e ainda face ás dúvidas apresentadas pelo STAL a uma posterior aprovação 

dos trabalhadores do Município. ----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

XXVI FESTA DO CASTANHEIRO/FEIRA DA CASTANHA – NORMAS DE 

PARTICIPAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente o regulamento da próxima Festa do Castanheiro/Feira da Castanha, que se 
realizará nos dias 14 e 15 de Novembro do corrente ano. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as normas de participação 

apresentadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXPEDIENTE - SUBSIDIOS -------------------------------------------------------------------------------- 

LAR NOSSA SENHORA DAS DORES – PORTO DA ESPADA ---------------------------------- 
Foi presente o oficio refª SEC/51, datado de 27 de Setembro de 2009, a informar que 
foram executadas obras para a reparação do terraço do Lar, que se orçaram em  
4.258,00 €, para o qual solicitam a atribuição de um subsidio para ajudar nas despesas. – 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder um subsídio no valor de 

70% das despesas apresentadas. ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------- 
Para cumprimento do estipulado no n.º 3 do artigo 65º da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro, foi dado conhecimento dos despachos de deferimento do Senhor Presidente 
da Câmara, feitos ao abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal nos 
termos do nº 1 do artigo 65º do diploma referido respeitantes a obras particulares. --------- 
O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 65/09) na pasta de 
documentos anexa a este livro de actas. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES DOS SENHORES VEREADORES-------------------------------------------------- 

Pelo Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires foi apresentada a seguinte informação, 

referente à I Feira do Café de Marvão, realizada nos dias 11, 12 e 13 de Setembro do 
coerente ano: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Como responsável pela ideia, pelos contactos mantidos com as diversas entidades 
participantes desde o final do ano 2007 no sentido de levar a cabo a realização da I Feira 
do Café, tendo mantido informados e solicitando a sua presença do Sr. Presidente e 
principalmente do Sr. Vice-Presidente em todas as reuniões preparatórias com a AICC 
(Associação Industrial e Comercial do Café) para levar por diante este evento, único no 
panorama nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quero recordar que para a realização do mesmo já estava incluído no orçamento de 
2009, prevendo por essa via a sua concretização neste ano. ------------------------------------- 
A realização da Feira foi inicialmente prevista para o mês de Junho, e, por sugestão do 
Sr. Vice-Presidente, este mês não seria o mais indicado em termos de datas, Julho e 
Agosto são os meses das festas e romarias do concelho, apontou-se o mês de Setembro 
para a realização da mesma. ------------------------------------------------------------------------------ 
Tive o cuidado de me informar se a comissão de festas de Nossa Senhora da Estrela iria 
realizar as festas e em que datas, recebi a informação de que este ano não se iriam 
realizar, então apontámos as datas de 11, 12 e 13 de Setembro. -------------------------------- 
Relativamente aos custos, o município de Marvão incorreu num custo de 17.280,00 € na 
aquisição de serviços e matérias diversos, num custo de 3.000,00€ com os encargos com 
o pessoal, rondando portanto na ordem dos 20.000,00€ para a concretização da I Feira 
do Café em Marvão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Os objectivos foram todos atingidos, relativamente à projecção de Marvão no panorama 
nacional, estivemos presentes em 60 meios de comunicação escrita e Internet, em 3 
canais de televisão, no canal de televisão Internet “Localvisão”, fizemos uma merecida 
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homenagem aos fabricantes locais de café (Litri, Guapa e Gitana) e principalmente a 
todas as pessoas que pela via do contrabando do café para Espanha, contribuíram para 
sustentar a economia local com uma actividade que embora ilegal, mas muito contribuiu 
para o rendimento das nossas famílias durante as décadas mais conturbadas do séc. XX. 
Estiveram presentes mais de cinco mil pessoas, o que para a I Feira, e, dadas as 
condições climatéricas do último dia, nos parece bastante positivo. ----------------------------- 
Contamos com a presença de 28 marcas de café (as principais nacionais estiveram 
todas), uma marca de equipamentos, instituições ligadas ao combate das doenças do 
cafeeiro, debates sobre os benefícios do café para a saúde, muita animação, percurso 
pedestre, evento nocturno no castelo, sendo portanto um evento inovador para Marvão e 
para Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marvão ganhou em termos turísticos e marcou a sua intenção de crescimento em termos 
industriais e comerciais. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Fomos visitados por pessoas ligadas à produção de café nas origens e por fabricantes de 
equipamento que também pretendem estar presentes em futuras edições. -------------------- 
A divulgação de Marvão foi fantástica e como primámos pela originalidade suscitou 
interesse por todos os meios de comunicação social. ------------------------------------------------ 
Por comparação, a Feira da Gastronomia deste ano, custou 18.000,00€ e teve uma 
despesa com pessoal superior a 4.800,00€. ----------------------------------------------------------- 
Achamos que a Feira do Café muito dignificou a nossa terra, e esta semana fui 
contactado pelo canal da Estremadura para vir fazer uma reportagem a Marvão, para 
realçar a vertente do café na nossa terra. -------------------------------------------------------------- 
Por tudo o apresentado, quero informar que o investimento de 20.000,00€ neste evento 
foi francamente baixo, dado o retorno publicitário obtido pelos diversos meios 
anteriormente referidos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Todos os eventos na sua primeira edição começam pequenos e com a evolução vão 
crescendo um número de expositores e de visitantes. ----------------------------------------------- 
Informo ainda da total satisfação do nosso parceiro na organização do evento, a AICC e 
essa satisfação é extensível a todos os expositores de todas as marcas presentes na 
edição de 2009.” -----------------------------------------------------------------------------------------------          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador, Dr. Pedro Sobreiro leu ao executivo uma carta e informou que a 

mesma foi lida na reunião da Assembleia Municipal de Marvão, de dia 25/09/2009, 

bem como foi enviada ao Protocolo Concelhio e Regional do Município, e a todos 

os funcionários da autarquia. A carta tem o seguinte teor: ------------------------------------ 
 
 “Caros(as) colegas, companheiros(as), amigos e amigas, -------------------------------------------------------------- 

Está prestes a terminar este mandato em que assumi as funções de vereador e Vice-Presidente da Câmara 

do meu concelho, da terra que me viu nascer. Foi um desafio que aceitei com grande orgulho e uma 

missão que encarei com enorme sentido de responsabilidade. A minha consciência sabe que tudo fiz 

para não defraudar e para saber honrar as altas expectativas que os marvanenses depositaram no projecto 

de que fiz parte e sobretudo, no que me diz respeito, em mim mesmo. --------------------------------------------------- 

Nestes últimos 4 anos, dei literalmente tudo o que tinha. Foram tempos de uma entrega total, de uma 

dádiva consciente e abnegada em prol da minha comunidade, tantas vezes com sacrifícios pessoais que 

acabaram por exigir um esforço acrescido da família e amigos mais próximos. Valores mais altos se 

levantaram e o nome de Marvão falou sempre mais alto. --------------------------------------------------------------------- 
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Durante este período e apesar das contrariedades que são já sobejamente conhecidas, nunca virei costas a 

um desafio, nunca disse que não a mais um esforço, nunca cedi a pressões ou interesses, antes lutei 
sempre, com seriedade e profissionalismo, de forma isenta e férrea pelo bem do concelho e dos 

marvanenses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estou feliz por tudo aquilo que consegui e grato a quem tanto me ajudou. Nada do que alcancei teria 

sido possível sem a ajuda da minha equipa directa e dos funcionários da nossa autarquia. Juntos 

contribuímos para elevar a bitola e para provar que na Câmara de Marvão há excelentes profissionais, 

recursos de grande mérito que devemos enaltecer para que sirvam de exemplo aos que estão menos 

motivados e para as gerações futuras. Todos somos importantes. Todos podemos ser melhores se dermos o 

melhor de nós. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sei que nem sempre deve ter sido fácil lidar comigo. Tenho real consciência de alguns dos meus muitos 

defeitos. Sei que sou exigente demais, por vezes cruel nas decisões e nos actos, algo intempestivo, talvez 

revolucionário, umas vezes exuberante, outras excêntrico, mas fui sempre, sempre autêntico, frontal, directo 

e verdadeiro nesta minha forma intensa e sôfrega de viver. Peço agora desculpa pelas vezes que errei e 

não fui capaz de reconhecer. Peço a quem ficou melindrado por um gesto ou comentário menos feliz que 

releve e me deixe fechar esta página de um duro mas muito bonito capítulo da minha vida, sem rancores. ---- 
Como forma de agradecimento a todos, pensei inovar: dar uma festa de despedida de Vereador. 

Aceitar a vida e os seus sinuosos caminhos com tenacidade e um sorriso nos lábios. Perder o amor ao 

dinheiro e a minhas expensas reunir todos os que comigo navegaram neste barco para uma grande festa. 

Juntarmo-nos. Comermos e bebermos. Rimos e se for preciso, chorarmos. Conversarmos, bailarmos, 

brincarmos. Convivermos. Celebrarmos a nossa condição humana de procura da felicidade. --------------------- 

A ideia surgiu numa conversa circunstancial com um grupo de camaradas e foi ganhando forma. Começou 

como uma brincadeira mas com a ajuda de todos foi-se corporizando. Uns disponibilizaram-se para isto, 

outros para aquilo, outros para apenas estarem presentes (o que já é uma grande coisa!) e decidi avançar. 

Assim, se Deus quiser, no dia 17 de Outubro, sábado, no Recinto das Festas da Abegoa (se o meu 

homónimo lá de cima deixar), ou na sede da Associação de Caçadores da Fonte da Viola, nos Cabeçudos (a 

quem agradeço também a amável cedência de instalações), se o dia estiver molhado, lá te espero para uma 

jornada juntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não será festa de luxos, mas antes um convívio terra-a-terra, à minha maneira. Haverá logo uma fritada 

com café preto pela manhã, umas sopas de sarapatel ao almoço e dois porquinhos no espeto pela tarde e se 

durarem (o que eu duvido…), noite fora. A condição é ninguém passar fome, nem sede, nem ir zangado ou 

aborrecido. Alegria é a moeda de troca. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Todos os funcionários da câmara, pessoas e organizações que comigo colaboraram nestes últimos 4 
anos, colegas de outras câmaras, familiares e amigos serão recebidos de braços abertos. Vamos 
passar um bom bocado! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Depois, nos 15 dias que seguintes, será altura para arrumar a trouxa e zarpar. Concretizar pendentes, 

preparar o gabinete e as pastas para quem me há-de substituir, dar o lugar a quem de direito segundo a 

vontade dos eleitores que são sempre soberanos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Quanto a mim, retomarei o lugar que com tanto esforço pessoal conquistei no Serviço de Finanças de 

Marvão, usufruindo da passagem nos concursos tão difíceis e que em datas tão estratégicas me caíram 

(Feira da Castanha e Al Mossassa), reconquistando a minha vida antiga, da qual tenho saudades 
sinceras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aí poderei continuar a fazer aquilo que sempre mais gostei: ajudar o próximo, ser útil e servir a minha 

comunidade, a sociedade e o país. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

É tempo para desacelerar, reflectir, dedicar mais tempo a mim e aos meus e sobretudo a esse projecto de 

vida que vem a caminho, com o qual tanto sonhámos. ----------------------------------------------------------------------- 
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Aceitar aquilo que a vida nos dá.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quanto ao futuro, como diz o fado… o futuro (só) a Deus pertence… ----------------------------------------------- 
No dia 17, lá te espero! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Com um forte e sincero abraço, Do Pedro Sobreiro. --------------------------------------------------------------------------- 
Marvão, 16 de Setembro de 2009.” --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador, Dr. Pedro Sobreiro apresentou ainda um comunicado sobre o 

Festival Islâmico “Al Mossassa”, que diz o seguinte: ------------------------------------------- 
“A edição de 2009 da Al Mossassa saldou-se num êxito retumbante que superou todas as 
expectativas, mesmo as mais optimistas. --------------------------------------------------------------- 
Se aos 11.312 visitantes contabilizados nas bilheteiras somarmos os muitos que entraram 
antes 10 horas e depois do final da venda de ingressos; os milhares de crianças com 
menos de 12 anos isentas de pagamento; as centenas de artistas, animadores, artesãos 
e pessoal do staff, somos levados a concluir que os 4 dias de festival islâmico se 
traduziram para Marvão numa afluência situada entre as 13.000 e as 14.000 pessoas. 
Recordo que a Feira da Castanha, o mais emblemático dos eventos de Marvão, registou 
cerca de 15.000 visitantes na sua última edição. ------------------------------------------------------ 
Isto significa que em quatro anos de muito trabalho, muito esforço e imaginação se 
conseguiu criar um evento temático de inquestionável qualidade que é unanimemente 
elogiado por turistas, expositores, animadores e órgãos de comunicação social. O Al 
Mossassa de Marvão é hoje conhecido, comentado e referenciado por todo o país e na 
vizinha Espanha como um acontecimento de recriação histórica para toda a família onde 
o rigor dos factos (conferências), a componente lúdica (mercado das 3 culturas, 
espectáculos) e uma envolvente única se fundem para criar um evento de excelência 
singular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste ano, onde até o tempo ajudou, aguentando o Outono até à última hora, todos os 
elementos se conjugaram para uma edição estrondosa e inolvidável que foi a minha 
derradeira, encerrando com chave de ouro, da forma como eu sempre sonhei e tanto 
desejei, a minha vereação na Câmara Municipal de Marvão. -------------------------------------- 
Aproveito este momento para, em jeito de rescaldo, agradecer, reconhecido, a todos os 
homens e mulheres, funcionários ou colaboradores que deram de si para, todos juntos, 
corporizarmos esta vitória. Fosse na incansável logística, nas limpezas, na cozinha, no 
trânsito, nas informações, nas bilheteiras, na assessoria aos artistas, na multimédia, nos 
transportes, nos espaços a visitar… todos estão de parabéns. Todos eles podem dizer: 
esta também é minha. E que grande e gloriosa que foi! -------------------------------------------- 
Um grande abraço a todos. Que bom que é sair assim… ------------------------------------------ 
Bem hajam e até sempre!” --------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS DOS MEMBROS DO EXECUTIVO----------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA:-------------------------------------------------------------------------------- 
Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente acta, em minuta, nos termos 
previstos nº. 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, que elaborada por mim, 
Manuel da Conceição Lourenço, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e tida por 
conforme por todos, vai ser assinada.--------------------------------------------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião. ----- 

Eram 19:30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

O CHEFE DE DIVISÃO, 

 

______________________________ 
 
 


