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ATA NÚMERO ONZE 

 

------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E 

QUINZE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas nove 

horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu, ordina-

riamente, a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponto 1 do artigo 27º 

da Lei número 75/2013 de 12 de Setembro, com a seguinte ordem de traba-

lhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------

------ Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação das atas da sessão de 

25 de Abril de 2015. ----------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Um Ponto Dois) – Leitura resumida do expediente. ---------------- 

------- Ponto Um Ponto Três) – Período para intervenções. ------------------------ 

------- Ponto Dois) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara relativa à atividade municipal. ---------------------------------------------------

------ Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação da Consolidação de 

Contas 2014 do Município de Vimioso. --------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Certificação Le-

gal das Contas 2014 do Município de Vimioso. ------------------------------------ 

------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação do Resultado Lí-

quido do Exercício do ano de 2014. -------------------------------------------------------

---- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Nomea-

ção/Recrutamento de Pessoal – Chefe de Divisão Municipal – Divisão de 

Planeamento Urbanismo e Obras – Abertura e designação do Júri do 

Concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Revisão do Plano 
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Diretor Municipal (PDM) de Vimioso. -----------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação do Contrato Tarefa – 

Técnico Superior de Educação – Compromisso Plurianual – Emissão de 

Autorização Prévia da Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Oito) – Outros assuntos de interesse para o Muni-

cípio. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Três) PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ----------------------------- 

------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, foi dado início à ses-

são. O segundo secretário verificou as presenças. Estiveram presentes os se-

nhores membros da Assembleia Municipal: José Baptista Rodrigues, Jorge dos 

Santos Rodrigues Fernandes, José António Cerqueira da Costa Moreira, Sera-

fim dos Santos Fernandes João, Carlos Manuel Ataíde Fernandes, Manuel 

Fernandes Oliveira, José Carlos Vaz Gonçalves, António Emílio Dias, Aníbal 

Alves do Rosário, José Manuel Granado Afonso, Manuel João Ratão Portu-

guês, André Fernandes Ramos, Sandra Manuela Carvalho Vila, Luís Manuel 

Tomé Fernandes, José Manuel Miranda, Sérgio Augusto Pires, António dos 

Santos João Vaz, Natalina Neves Pires, Manuel Pascoal Lopes Padrão, José 

António Ramos Fernandes, Aníbal Augusto João Delgado e Paulo Sérgio Mei-

rinho Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Estiveram presentes, de acordo com o ponto três do artigo quadragésimo 

oitavo da lei número cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro, alterada 

pela Lei número cinco A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, o senhor 

Presidente da Câmara António Jorge Fidalgo Martins e os senhores Vereado-

res António Augusto Torrão Vaz, Licínio Ramos Martins e Heleno da Costa Si-

mões. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Faltaram os membros da Assembleia: Maria Merência dos Reis Rodrigues 

Machado, José António Vara Freire e Hélder Domingos Ramos Pais. ------------- 

Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------ 

------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação das atas da sessão do 

25 de Abril de 2015. -----------------------------------------------------------------------------

------- Pelo Senhor Presidente, da Assembleia, foi colocada à votação a ata 

número nove ata da sessão solene do 25 de Abril, tendo esta sido aprovada 

por maioria, com as abstenções dos senhores membros da Assembleia, José 

António Cerqueira da Costa Moreira, José Carlos Vaz Gonçalves e Manuel 
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Pascoal Lopes Padrão que justificaram o seu voto por não terem estado pre-

sentes. Na ata número dez, foram feitas algumas correções. ------------------------- 

------ Colocada à votação foi aprovada por maioria com as abstenções dos se-

nhores membros da Assembleia, José António Cerqueira da Costa Moreira, 

José Carlos Vaz Gonçalves e Manuel Pascoal Lopes Padrão que justificaram o 

seu voto por não terem estado presentes. -------------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Dois) Leitura resumida do expediente. ------------------

------- Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento da correspondência rece-

bida desde a última Assembleia. --------------------------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Três) – Período para Intervenções. ------------------------ 

------ No uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia propôs um voto de 

pesar pelo falecimento do senhor Ramiro Fernandes, pai do membro desta As-

sembleia, Jorge Fernandes. Propôs, ainda, que se fizesse um minuto de silên-

cio. Fez-se, de pé, um minuto de silêncio. ------------------------------------------------- 

Usou da palavra o senhor membro Manuel João Português. Disse: ”As minhas 

primeiras palavras de hoje são para propor um voto de louvor para o clube de 

Argozelo, campeão distrital de futebol, e também para o Águia de Vimioso, se-

gundo classificado e vencedor da taça da Associação de Futebol de Bragança. 

Nesta Assembleia, uma vez, propus a união dos dois clubes, tentar haver uma 

união para, um dia, subir ao campeonato nacional. Sei que é muito difícil, cada 

um defende o seu bairrismo. Mas, longe de mim pensar que um dia os dois 

ficassem nos dois primeiros lugares da tabela classificativa. É um orgulho para 

nós todos, agora pelo que sei o Argozelo vai mesmo assumir o campeonato 

nacional de seniores. Esperemos que nos represente bem, e isso vai ser uma 

mais valia para o nosso concelho. Vai ser mais utilizado, ainda, o estádio muni-

cipal e vamos ter o privilégio de receber muitos minhotos e madeirenses, gente 

muito festivaleira, muito animada, que trará algum desenvolvimento ao nosso 

concelho”. ---------------------------------------------------------------------  

------ Colocados à votação, os votos de louvor foram aprovados por unanimida-

de. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor membro Manuel Oliveira. Disse: ”A minha in-

tervenção refere-se a um assunto que me preocupa bastante que é o funcio-

namento da Extensão do Centro de Saúde de Argozelo. Preocupa-me a au-

sência dos médicos. Ainda agora esteve quatro ou cinco semanas sem apare-
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cer lá o médico. Preocupam-me os utentes com oitenta anos terem que se le-

vantar às três da manhã para conseguir uma consulta e os que vão às quatro já 

não conseguem. Isto no tempo em que estamos acho que é bastante preocu-

pante, porque fui com a minha mãe e preocupo-me com os outros utentes. 

Chamo aqui a atenção, ao executivo, para reclamar a quem de direito estas 

situações. Acho que é de lamentar um idoso ter de se levantar às três da ma-

nhã para ir à consulta e chegar lá, nem o médico aparece e, outros que vão já 

não tem a consulta, muitas vezes nem é para consulta, é para passarem uma 

receita e já não conseguem. Ainda na quarta-feira, uma senhora foi lá só para 

mostrar uma carta do marido, atendeu oito pessoas e já não foi consultada e 

veio com a carta sem ser lida. Não é admissível, pois nós já somos tão poucos, 

acho que, com um esforço de todos, todos poderiam ser atendidos. Chamo 

aqui a atenção do executivo para que, mais uma vez, isto não aconteça”. --------

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

------- Ponto Dois) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara relativa à atividade municipal. ---------------------------------------------------

------ Usou da palavra o senhor membro José Manuel Granado. Disse: ”Tenho 

visto os documentos e, posso estar a ser injusto e enganado, já para aí quatro 

ou cinco Assembleias fazem referência a obras de carpintaria na Igreja de Vale 

de Algoso, obras de pintor na Igreja de Vale de Algoso. A intervenção foi assim 

tão grande, tão vasta que já vai para um ano que anda em obras? Serviço de 

Jardineiros, não sei se já está feito. Aqui há tempos, na minha atividade lúdica 

da pesca, estive ali na ponte de Pinelo/Outeiro, ali quanto me parece há uma 

espécie de praia fluvial, deu-me pena ver aquele mato todo ali, não sei se já foi 

ou não cortado!”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Usou da palavra o membro Aníbal do Rosário. Disse: ”Como aficionado da 

minha aldeia, gostava de saber qual é o ponto da situação da adjudicação do 

fornecimento do estudo prévio e impacto ambiental do aproveitamento hidroa-

grícola em Santulhão. Na intervenção do Senhor Presidente refere receção 

provisória da empreitada Parque Ibérico de Natureza e Aventura. Gostava de 

saber o ponto da situação, porque quando passo por ali, até tenho pena de tan-

to trabalho que ali se tem feito, e praticamente não vejo lá nada. Já fui lá de 

propósito mas não encontrei uma alma que dissesse o que se passa aqui. Por-
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tanto, gostava de saber, já agora e até para informar as pessoas que me per-

guntam, então o que andam a fazer em S. Joanico? Tem razão eu também já 

lá fui para perguntar a alguém e não vi uma alma por ali, aquilo já está deserti-

ficado ou coisa semelhante, mas de qualquer forma os trabalhos surgem. Gos-

tava de saber o ponto da situação para que toda a Assembleia quando lhe per-

guntarem e até esclarecer como vão os trabalhos aqui do nosso concelho. Re-

lativamente ao estudo da barragem de Santulhão, é a mesma coisa, as pesso-

as perguntam, qual é o ponto da situação, e eu também gostaria de estar mais 

informado, porque eu só sei disso porque está aqui no papel”. -------------- ------- 

Para responder, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Re-

lativamente à Igreja de Vale de Algoso, não estou agora a ver se foi em todas 

as Assembleias, houve uma intervenção. Muitas vezes, quando efetuamos tra-

balhos com os funcionários da Câmara Municipal, não nos é possível fazer o 

serviço todo de uma vez, porque aparece uma emergência noutro sítio. A inter-

venção teve a ver com o teto que estava danificado e teve a ver com a pintura. 

Obviamente que nós só temos um carpinteiro e uma pessoa sozinha muitas 

vezes leva algum tempo. Ainda vai ser necessário intervir no exterior porque há 

entrada significativa de humidades na Igreja. Portanto, não foi uma grande in-

tervenção mas teve que ser pintado o teto, teve que ser reparadas muitas tá-

buas. Foi uma intervenção de reabilitação, de recuperação disso e, muitas ve-

zes, há semanas que nem vão lá e depois tem que ir na semana seguinte por-

que aparece algum imprevisto. Como não é uma obra de empreitada, vamos 

fazendo em função das possibilidades, e depois nós também já sabemos que 

quando fazemos uma obra, seja em que localidade for, pedem sempre mais um 

bocadinho, é mais isto, é mais aquilo, e obviamente que procuramos responder 

às solicitações das pessoas. Quanto ao serviço de jardineiros, a praia fluvial do 

Maçãs já está limpa já foram lá os sapadores florestais e ela está limpa. Aliás, 

nós andamos neste momento a desmatar as estradas municipais, é esta a altu-

ra de o fazer até porque vocês recordam-se que há oito dias estava a chover e 

os erváceos das valetas voltam a crescer portanto, neste momento, já fizemos 

Santulhão, Matela, Algoso e agora estamos na zona de Uva, fazendo essas 

estradas municipais, dando volta ao concelho. Quanto ao senhor membro Aní-

bal do Rosário, o estudo prévio para o aproveitamento hidroagrícola foi assina-

do o contrato. A questão do impacto ambiental coloca-se porque o aterro ou o 
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paredão é superior a quinze metros e, portanto, atendendo à área que fica 

inundada obriga a estudo de impacto ambiental que também está considerado 

nessa mesma adjudicação. Contamos o mais breve possível ter elementos 

desse estudo para poder reunir com o senhor Diretor Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte, Dr. Manuel Cardoso, que está a par desta situação e propor-

lhe essa nossa intenção. Quanto ao Parque Ibérico, esta também é daquelas 

obras que anda já não sei há quanto tempo aqui nesta informação! Trata-se de 

quatro obras e são quatro obras todas integradas no mesmo objeto, porque são 

quatro candidaturas diferentes. Uma tem a ver com o complexo do burro mi-

randês. A outra tem a ver com a Porta da Rota da Terra Fria/Parque Ibérico, 

que é o edifício maior que está mais próximo do cruzamento. As outras duas 

têm a ver com duas casas que foram recuperadas na localidade de Serapicos, 

duas casas que a câmara adquiriu e que recuperou, uma que é um pequenino 

auditório que tem salas para se poderem fazer  atividades ligadas à natureza, 

experiências, e a outra o centro de receção aos visitantes. Estamos a reunir 

com a associação ALDEIA e também com a AEPGA para planear um conjunto 

de atividades para esse parque. Dizer-lhes, também, que já adquirimos junto 

ao picadeiro mais um terreno, que a ideia é fazerem projeto para fazer um pi-

cadeiro grande, enquanto que o outro é só de aprendizagem e asinoterapia. 

Queremos ter atividades emblemáticas ao longo do ano, se possível uma todos 

os meses, mas obviamente o que vamos fazer a seguir, quando aquilo estiver a 

funcionar e com todas as condições de segurança e de sinalética, vamos con-

vidar as escolas, convidar outras pessoas para que ali possam vir a desenvol-

ver um conjunto de atividades. Toda a orgânica do funcionamento do parque 

ibérico está a ser elaborada, já vem sendo elaborada há algum tempo, aliás a 

associação ALDEIA já nos apresentou uma proposta que já analisamos e é 

sobre ela que vamos conversar, e queremos, a mais breve espaço de tempo, 

começar a desenvolver atividades naquela zona. Já agora, permita-me que o 

senhor membro Manuel Oliveira falou da Extensão do Centro de Saúde de Ar-

gozelo, nós vamos comunicar quer ao Coordenador do Centro de Saúde aqui 

de Vimioso, quer também ao Presidente da ULS, Dr. Marçôa, no sentido de 

averiguar a situação.”. ------------------------------------------------------------ 

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação da Consolidação de 

Contas 2014 do Município de Vimioso. --------------------------------------------------



 7 

------ Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”A presente con-

solidação de contas resulta da lei das finanças locais e agrega as contas do 

Município, Câmara Municipal, com as suas participadas: A saber, Empresa 

Municipal, o Laboratório Regional de Trás-os-Montes, a Associação de Municí-

pios da Terra Fria, Associação Nacional de Municípios, Turismo do Porto e 

Norte, Agência da Energia de Trás-os-Montes, e Comunidade Intermunicipal 

Terras de Trás-os-Montes. Trata-se de um documento contabilístico que agre-

ga as contas da entidade mãe, município, com as participadas referidas, como 

se fosse uma única entidade. Esteve presente na reunião de câmara, no dia 

dois de Junho de dois mil e quinze, tendo sido aprovada a consolidação das 

contas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções/pedidos de esclarecimento, o Senhor 

Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. Colocado à votação em minuta, o mesmo foi aprovado por una-

nimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------

------------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Certificação 

Legal das Contas Consolidadas 2014 do Município de Vimioso. ---------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Esta certifica-

ção legal de contas que agora submetemos à apreciação e à votação desta 

Assembleia, respeita à certificação de contas consolidadas de dois mil e cator-

ze. As demonstrações financeiras consolidadas apresentam, de forma verda-

deira e apropriada, e em todos os aspetos materialmente relevantes a posição 

financeira consolidada do município e a sua subsidiária Empresa Municipal 

bem como todas as outras, em conformidade com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites para as autarquias locais. Ressalvo ou sublinho que apre-

senta, como puderam ver no relatório da empresa duas limitações. Uma delas 

já foi falada, tem a ver com o sistema da contabilidade de custos, bem como a 

da questão da Empresa Municipal e a questão da sua dissolução que ainda só 

não o foi porque continuamos com o processo da autoridade tributária. Quando 

esse processo estiver terminado, obviamente, que em reunião de câmara será 

apresentada a proposta de dissolução da Empresa Municipal que depois esta 

Assembleia apreciará e votará. De qualquer das formas, informo também que, 

tendo sido dado deferimento à reclamação da Câmara Municipal, já começa-

ram a ser feitas algumas transferências da verba que nós achávamos que tí-
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nhamos direito mas, obviamente, não estando o processo totalmente fechado 

não faria sentido estar já a dissolver a Empresa Municipal”. --------------------------

------ Não tendo havido intervenções/pedidos de esclarecimento, o senhor Pre-

sidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. Colocado à votação em minuta, foi aprovado por unanimidade. ---

------------ Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação do Resultado 

Líquido do Exercício do ano de 2014. ----------------------------------------------------

------- No uso da palavra, o senhor Presidente da Câmara disse: ”Trata-se no-

vamente de uma questão contabilística que esteve presente na reunião de câ-

mara também no dia dois de Junho, tendo sido aprovada por unanimidade. 

Permitam-me dizer que o resultado líquido é uma demonstração contabilística 

que apresenta um resultado positivo no valor de trezentos e noventa e quatro 

mil, cento e sessenta euros e quarenta cêntimos. Em reunião ordinária da Câ-

mara Municipal, como referi, foi deliberado transferir cinco por cento do resulta-

do líquido do exercício para a conta cinquenta e sete ponto um, reservas le-

gais, porque essa trata-se de uma determinação legal, sendo que a restante 

percentagem foi deliberado manter o remanescente na conta cinquenta e nove 

que respeita aos resultados transitados. Propomos, agora, a esta Assembleia a 

apreciação e a consequente votação”. ------------------------------------------------------

------ Não tendo havido intervenções/pedidos de esclarecimento, o senhor Pre-

sidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. Colocado à votação em minuta, foi o mesmo aprovado por una-

nimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Nomea-

ção/Recrutamento de Pessoal – Chefe de Divisão Municipal – Divisão de 

Planeamento Urbanismo e Obras – Abertura e designação do Júri do 

Concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------

------------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Como es-

tão recordados os senhores membros desta Assembleia, na Assembleia Muni-

cipal do dia vinte e cinco de abril, na assembleia ordinária, aprovamos a nova 

estrutura orgânica e o quadro de pessoal da Câmara Municipal. Ora havendo 

essa reestruturação, aquelas divisões que ainda vinham da anterior lei, que 

neste caso eram três, duas ligadas às obras e uma à informática caíram no dia 
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seguinte. A nova orgânica, como sabem, prevê três divisões de grau dois e 

uma de grau três, sendo que as outras duas de grau dois já estão preenchidas, 

Divisão Administrativa e Financeira e Divisão Económico Social e Cultural. 

Atendendo à necessidade de a câmara ter uma chefia no domínio das obras, 

no dia vinte e seis fiz o despacho nomeando o Engenheiro Vítor Ventura, em 

comissão de serviço, para Chefe de Divisão Municipal. Entretanto, determina a 

lei que, no prazo de noventa dias, temos que abrir o concurso. Neste momento, 

ocupa esse lugar, por despacho meu, mas tem que se abrir o concurso. Foi 

isso que fizemos, aprovamos em reunião de câmara mas, como sabem, tam-

bém decorre da lei que a abertura de concursos depende da deliberação favo-

rável da Assembleia Municipal. E, por isso mesmo, o júri que nós propomos 

para esse concurso de Chefe de Divisão Municipal é o Engenheiro Alfredo Pau-

lo Vila Moura dos Santos que é o Chefe de Equipa Multidisciplinar da Câmara 

Municipal de Vinhais, o Dr. Paulo Ramiro da Conceição Braz e a Dr.ª Solange 

de Jesus Rodrigues Delgado ambos Chefes de Divisão da Câmara Municipal 

de Vimioso”. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Usou da palavra o senhor membro José Manuel Granado. Disse: ”Não sei 

se se lembram, num concurso que houve anteriormente, criou-se um problema 

de pagamento à pessoa que estava no concurso, como ia ser feito o modo de 

pagamento se seria através de transferência, mas falei com o Dr. Torrão e dis-

se que seria como senha de presença. Ao senhor Alfredo, o modo de paga-

mento vai ser igual ou vai ser como prestação de serviços”. --------------------------

------ Usou da palavra o Senhor Vice-Presidente. Disse: ”Esta situação é signifi-

cativamente diferente da anterior porque, na situação anterior, recorremos aos 

serviços prestados por uma entidade particular, e esta situação originou aquela 

dificuldade em efectuar o pagamento por falta de uniformidade legislativa sobre 

o assunto. Neste caso concreto, o técnico em causa é funcionário da Câmara 

Municipal de Vinhais que, tal como nós recorremos à Câmara Municipal de Vi-

nhais, também eles já recorreram aos serviços da Câmara Municipal de Vimio-

so e não haverá lugar a pagamentos idênticos”. ---------------------------------- 

------ Não tendo havido mais intervenções/pedidos de esclarecimento o senhor 

Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. Colocado à votação em minuta, foi aprovado por unanimidade. ---

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Revisão do PDM 
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de Vimioso. ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Apresentamos 

a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal, recordo que ela esteve 

em discussão pública durante o período de trinta dias, não tendo havido ne-

nhuma intervenção. A proposta continua, ainda, no sítio da Internet da Câmara 

Municipal de Vimioso. Mereceu o parecer favorável da Comissão de Coordena-

ção e Desenvolvimento Regional do Norte, nos termos do artigo septuagésimo 

oitavo do Decreto-Lei trezentos e oitenta barra noventa e nove de vinte e dois 

de Setembro. Em conformidade com o presente regulamento e de mais ele-

mentos que constituem o PDM, estabelecem-se as principais regras e orienta-

ções a que deve obedecer a ocupação uso e transformação do território muni-

cipal. O presente PDM assenta nos seguintes vetores estratégicos: reforço da 

coesão territorial, modernização e diversificação dos setores económicos e 

produtivos e a valorização do património. Cumprindo as formalidades impostas 

pela legislação em vigor, a ocupação, uso e transformação do território munici-

pal tem a seguinte classificação: solo rural, inclui os espaços agrícolas, espa-

ços florestais de produção, espaços de uso multiagrícola florestal, espaços na-

turais, espaços de utilização recreativa e de lazer, espaços afetos à exploração 

de recursos geológicos e espaços de equipamentos. Solo urbano inclui o solo 

urbanizado, espaços centrais, espaços residenciais, espaços de uso especial, 

espaços de atividades económicas, e espaços verdes. Resultam do presente 

regulamento, as disposições legais aplicadas a cada uma das tipologias con-

forme se poderá ver em documentação que inclui o PDM. Do presente regula-

mento consta, além do mais, o levantamento do património arqueológico e ar-

quitetónico do concelho. Recordo que nós temos a necessidade e fizemos todo 

o esforço para que a aprovação do PDM ocorresse anterior à data de vinte e 

nove de Junho, porque os PDM’s ditos de segunda geração que não forem 

aprovados até vinte e nove de Junho ser-lhes-à aplicada já uma nova legisla-

ção nomeadamente ligada aos solos, que já está publicada. Conseguimos, com 

o esforço da Câmara Municipal e dos seus técnicos e com a colaboração da 

CCDR-n, aprovar, ou ter pronto para aprovação, o novo Plano Diretor Municipal 

que, obviamente, só entrará em vigor após a sua publicação”.------------------------

------ Usou da palavra o senhor membro Aníbal do Rosário. Disse: ”Tenho al-

gumas dúvidas relativamente ao PDM do concelho. Não sei se o custo deste 
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trabalho valerá aquilo que efetivamente nos apresentaram, vamos ver. Li com 

muito cuidado, além disso o PDM parecia-me a mim que seria um trabalho de 

interesse local e digo-vos uma coisa, penso que nem um por cento dos nossos 

munícipes entendem o que aqui está, qual um por cento talvez nem meio, va-

mos ver. É um trabalho que, só para entender as siglas, é preciso estudar mui-

to. É um trabalho que está com princípio, meio e fim tecnicamente mas, pura e 

simplesmente, não passa de técnico. Ou seja, eu sempre lutei que acabásse-

mos com estes trabalhos essencialmente científico tecnocratas e descêssemos 

à terra, e dissesse uma pessoa simples ou quem quer que tivesse alguma dú-

vida, posso ou não posso construir isto ou aquilo na minha propriedade em tal 

sítio, e parece-me que fazia falta, por exemplo, este mapa que está aqui na 

parte final que fosse um mapa que dissesse sim ou não, as pessoas ficariam 

informadas. Ao analisar, mais confuso fiquei, desculpem a minha ignorância 

mas, de qualquer forma, parece-me que tem muita parra e pouca uva. É o que 

me parece, a mim, desculpem isto, o meu desabafo é este mesmo, quer dizer 

eu sou essencialmente prático “pão, pão, queijo, queijo” mas aqui levantaram-

me ainda muitas dúvidas. Por exemplo, como sou de Santulhão e gosto de tra-

tar assuntos da minha terra, na página cinquenta e cinco diz lá que há em San-

tulhão uma medorra, sim senhor está realmente uma anta gostaria de saber 

onde é e como apareceu aqui isto, entre outras coisas. Penso que está um tra-

balho que, se calhar, academicamente ou a nível da universidade até lhe da-

vam uns valores bastante elevados mas, penso que, na prática, não vale o di-

nheiro do que se gastou com isto, é a minha opinião e desculpem a minha fron-

talidade mas acho que desabafo desta forma porque me senti, procurei, de trás 

para a frente e não satisfiz a minha curiosidade relativamente ao PDM do nos-

so concelho”. ------------------------------------------------------------------------------ --------

-- Usou da palavra o membro José Manuel Granado. Disse: ”Não me vou pro-

nunciar sobre o trabalho que aqui está mas, agora que me parece que a sua 

exequibilidade vai ser estritamente difícil no concelho, é uma revolução no con-

celho de Vimioso. Se vocês forem ver alguns artigos que aqui estão são prati-

camente inexequíveis, não vão ser cumpridos é impossível, se vocês olharem 

para o artigo vinte e oito sobre afastamento de atividades pecuárias na página 

dezoito, eu quero ter uma capoeira, não a posso ter, criar duas pitas para ter 

dois ovos não a posso ter, porquê? Porque não está dentro das limitações, isto 
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vai ser extremamente difícil. No fundo, eu concordo com o trabalho tem que 

haver ordenamento do território e concordo com ele, há coisas que vão ser difí-

ceis de concretizar, como é o caso das construções de apoio à agricultura, 

concordo com elas, o pior é quando acontece como aconteceu no Macedo de 

Cavaleiros que era para construírem um armazém de apoio à agricultura e fize-

ram lá uma casa de turismo rural, resultado vai de cana o presidente da câma-

ra! Aqui, ao nosso presidente da câmara, pode acontecer-lhe igual, se não 

houver cuidado!”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Permitam-me a 

frontalidade, o membro Aníbal do Rosário, o que é que andou a fazer nos trinta 

dias em que o PDM esteve em discussão pública? O que é que andou a fazer, 

não leu isto, está na Internet, está disponível. Não levantou dúvida nenhuma, 

devia tê-la levantado. Fizemos uma reunião extraordinária, na segunda feira, 

para aprovar o PDM. Não mandámos aqueles mapas todos onde se constrói ou 

onde não se constrói. Quer que mande aquilo tudo para toda a gente? Posso 

mandar. Gastamos fortunas à câmara municipal, mas dá para consultar! Nós 

só mandamos o regulamento. Convido-os a lerem o regulamento dos outros 

PDM’s aprovados nos concelhos limítrofes, e vejam lá qual deles, dos novos 

PDM’s, permite construções em terrenos fora da zona urbana com quatro mil 

metros que é o que o nosso prevê, e os outros prevêem dez mil. Atendendo à 

realidade do nosso concelho, e fomos severamente criticados pela CCDR-n, 

que nós estávamos a ser permissivos demais. Hoje, quem quiser construir uma 

casa de habitação fora da zona urbana precisa de quatro mil metros, era o que 

precisava no anterior PDM e é o que precisa neste. Em Bragança, precisa de 

dez mil, só por aqui vemos. Relativamente ao investimento na agricultura, é o 

regulamento mais permissivo dos que estão aprovados no nosso distrito, é o 

mais permissivo. Porquê? Porque lutamos com a CCDR-n, lutamos com a Di-

reção Regional de Agricultura, com o técnico que aqui esteve, para que nos 

autorizasse isto, fazendo-lhe ver que no anterior PDM, a este nível não foram 

cometidos excessos. Agora eu, quando não tenho conhecimento duma coisa 

não falo sobre ela. Obviamente que podemos omitir as opiniões todas mas, 

perdoa-me Aníbal, é um desconhecimento total do que é um PDM. Desconhe-

ce totalmente o que é um PDM, totalmente porque eu disse, aqui na minha in-

tervenção, que isto respeita às normas legais do estado, do ordenamento do 
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território, nós temos aqui não sei quantas entidades a trabalhar nisto, só na 

comissão final éramos dezoito entidades a trabalhar no PDM. Agora, o nosso 

PDM, a questão da exequibilidade é uma questão de interpretação, vamos lá 

ver, o nosso PDM, o atual e o próximo, para pequenas atividades de apoio pró-

ximo das casas nem licença quase precisam tirar para obras de escassa rele-

vância, um galinheiro é uma obra de escassa relevância. Agora, quando fala-

mos em aviários, em cuniculturas, obviamente, que não podem estar numa zo-

na urbana e têm de ter uma zona de afastamento. Não foi alterado mas discu-

tiu-se, em reunião de câmara, que um investimento agro-pecuário esteja a du-

zentos metros, no mínimo, do aglomerado urbano, e olhe que até houve um 

vereador que achava que devia ser mais. Eu acho que um PDM procura ser o 

mais permissivo possível, porque o nosso concelho não pode estar com amar-

ras a nível do desenvolvimento. Procuramos, a todo o custo, em reuniões muito 

tensas, defender que o PDM fosse o mais permissivo possível. Todos os se-

nhores presidentes de junta foram ouvidos, todos sem exceção, e houve presi-

dentes de junta que apresentaram outras sugestões. Apresentamo-las à co-

missão e eu diria que praticamente todas, tendo que justificar às vezes quase o 

injustificável foram atendidas, praticamente todas. Relativamente à REN, se 

repararem aí no parecer da CCDR-n, que está o assunto resolvido exatamente 

para não prejudicar ainda mais o território. Como vocês sabem, nós temos uma 

grande área protegida da Rede Natura o que, por um lado é bom, por outro 

lado limita alguns investimentos. Quero aqui sublinhar, ainda nenhum investi-

mento agro-pecuário foi inviabilizado por ser em Rede Natura, nenhum. É ne-

cessário pedir as competentes autorizações e é necessário adaptar os projetos 

às exigências que fazem e nós, muitas vezes, temos que o fazer. Pode ter ha-

vido gente a desistir porque não queria cumprir determinadas formalidades, 

mas aí meus caros amigos, a lei é o que é, a Rede Natura nem é sequer uma 

prorrogativa uma determinação do governo português, é de Bruxelas, da União 

Europeia. Mesmo assim, nós propusemos à comissão manter o mesmo mapa 

de reserva ecológica nacional, entenda-se REN, mais uma sigla mas as siglas 

estão todas no início é só lê-las como em qualquer trabalho estão lá as siglas 

todas, é só lê-las, portanto não percebo a questão das siglas. Para lhes dizer 

que nós mantivemos a mesma REN do anterior PDM quando o ICNF até pre-

tendia ir um bocadinho mais longe, não fomos, mantivemos a mesma REN te-
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mos é que, agora em termos de cartografia e de mapas, adaptá-la que é esse 

trabalho que está a ser feito pelos serviços da câmara municipal. Portanto, o 

PDM de Vimioso, que começou salvo erro em dois mil e sete, não chegou a 

durar dez anos nem quinze como muitos outros. De qualquer das formas, sa-

bem que tivemos o percalço da empresa a quem foi adjudicado ter ido à falên-

cia, e a questão de dizer que o dinheiro foi mal gasto eu desafio-os a ver quan-

to dinheiro foi gasto nos outros PDM’s das outras câmaras municipais e garan-

to-lhes que no nosso gastámos menos de metade dos outros PDM’s, podem ter 

a certeza disso, menos de metade. Porque não se faz cartografia nova de gra-

ça, não se fazem mapas novos de graça, não se fazem estudos arqueológicos 

de graça, não se fazem mapas de ruído de graça, tem que ser por técnicos 

competentes. E nós conseguimos, abdicamos de fazer uma nova contratação 

de serviços e, com os nossos técnicos da câmara municipal (só contratamos 

mais um técnico para o efeito), conseguimos resolver o problema. Aliás, já o 

disse aqui uma vez, a CCDR-n deu os parabéns à Câmara Municipal e em par-

ticular aos seus técnicos, neste caso a todos mas em particular à Engenheira 

Sónia, ao Engenheiro Gonçalo, à Engenheira Sofia porque, de facto, demons-

trou-se que uma câmara municipal, com ajudas também externas das áreas 

que nós não dominamos, conseguiu rever o PDM. Embora se diga que é uma 

revisão, a verdade é que se trata de um novo PDM, porque todo o trabalho que 

foi feito praticamente corresponde a um novo PDM. E repito, porque o Aníbal 

entrou agora, quanto ao dinheiro gasto garanto-lhes, podem ver em todo o lado 

que nós gastamos menos de metade do que gastaram os outros municípios no 

PDM, menos de metade. Já o deviam ter feito mas, convido-os a lerem e a 

analisarem o PDM. Eu percebo e vemos logo pela formação, o Aníbal foi logo 

para a questão arqueológica da história se calhar o Engenheiro Jorge vai para 

a questão agrícola. Orgulho-me, enquanto responsável pela câmara municipal 

de termos conseguido, com todos os entraves e percalços que nos acontece-

ram pelo caminho que não foram poucos, ter que rescindir o contrato com a 

empresa, ter que decidir sermos nós, acreditar nos nossos técnicos que acredi-

tamos sempre, e termos hoje, antes do dia vinte e nove um PDM para aprovar, 

digo-lhes que é obra. Este trabalho é um trabalho também académico, tal como 

o projeto da barragem de Santulhão é um trabalho académico, é feito por técni-

cos superiores, é um trabalho académico. Entenda-se do ensino superior, logo 
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são trabalhos académicos nem podiam ser de outra forma, o PDM tem que ser 

um trabalho académico. Agora, é um trabalho académico que, lendo com aten-

ção e com calma, é perfeitamente percetível, quando não o for cá estão os téc-

nicos da Câmara Municipal e eu naquilo que souber, não saberei tudo, acom-

panhei com maior ênfase porque tinha que ser porque éramos nós que o está-

vamos a executar, mas não tenho dúvida que os técnicos da Câmara Municipal 

estarão sempre disponíveis para analisá-lo e, já agora, continua no site da Câ-

mara Municipal para consulta. Estão ali as capas com os mapas podem-se ver, 

estiveram presentes na reunião de câmara, podem lá ver onde se pode cons-

truir e onde não se pode construir, portanto tudo clarinho na maior das transpa-

rências”. ------------------------------------------------------ Usou da palavra o membro 

Serafim João. Disse: ”Parte do que eu queria dizer aqui já foi explicado pelo 

senhor Presidente da Câmara. É evidente que isto pode não refletir todo um 

trabalho que está nos dossiês que se encontram na mesa da Assembleia. Cla-

ro que isto é um documento técnico, é como se fosse uma lei, nem toda a gen-

te nem todos nós percebemos as leis quando nos regulam e quando nos prote-

gem. Eu costumo dizer que a lei que nos protege é a lei que nos condena, nos 

regulamentos e noutros normativos legais acontece igual, isto só quando preci-

sarmos dele, é que vemos, depois, aquele artigo que nos protege ou nos de-

fende, quando precisarmos de um mapa vamos às caixas que hão-de estar 

arquivadas na câmara. Agora, também queria dizer aqui ao Professor Aníbal 

que, às vezes, há determinadas classificações que se fazem de um trabalho 

que demorou se calhar um, dois, três ou quatro anos e que depois é visto aqui 

como se fosse uma coisa que não tem grande interesse e que ninguém perce-

be nada disto. Eu, também, de algumas coisas não percebo, mas vou tentando 

perceber. Estes articulados não é para toda a gente mas para o comum dos 

mortais que precise dele, depois, como disse o senhor Presidente da Câmara, 

existem os técnicos da Câmara para explicarem e tirarem dúvidas. No entanto, 

dava uma sugestão ao senhor Presidente da Câmara que, pelo menos neste 

mapa, fossem mencionadas as freguesias que fazem parte do nosso concelho, 

porque agora há freguesias e a União das Freguesias. É uma sugestão, não 

quer dizer que seja necessário. Relativamente à minha aldeia, Carção, há aqui 

dois ou três pormenores, não sei se foi culpa de quem informou, mas há lá um 

local que mencionam aqui o “rebolo” e, daquilo que eu ouço há cinquenta e tal 
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anos, é “rebeloio”, pronto é uma situação pontual. Outra situação, não sei, isto 

são pequenas achegas, se acham que estou a ser mal interpretado eu calo-me, 

que é assim: a Igreja não é a Igreja de Nossa Senhora das Graças, embora 

nós gostemos muito de Nossa Senhora das Graças, mas aquela Igreja é a Igre-

ja de Santa Cruz. que é aí, senão o senhor Bispo pode ficar incomodado quan-

do for a ler o nosso regulamento, embora goste muito da Senhora das Graças, 

mas a Igreja da Senhora das Graças é em Bragança, e a nossa é a Igreja de 

Santa Cruz. Também uma das capelas que devia ter sido mencionada na al-

deia de Carção é a capela de Santa Marinha que data de mil setecentos e se-

tenta e seis, se calhar era uma referência interessante, não sei, é só estas pe-

quenas achegas, que acho que este trabalho está condignamente feito, bem 

feito, bem elaborado, e acho que o dinheiro não foi mal empregue”. ---------------

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

------- Usou da palavra o membro Jorge Fernandes. Disse: ”Relativamente a 

este assunto, a intervenção do Professor Aníbal, considero-a como sendo uma 

ofensa a todos os técnicos que intervieram na elaboração do documento, qual-

quer técnico com formação superior ou não superior. Acho que, já foi dito pelo 

Serafim João, são regulamentos e os regulamentos obedecem a uma base de 

trabalho muito firme, muito estudo, muita pesquisa e portanto fiquei também 

admirado, pela negativa, com a intervenção do senhor Aníbal. Por circunstân-

cias profissionais e pessoais, não tive oportunidade de ler o documento, des-

conhecia que tinha estado em discussão pública, já terminou a discussão pú-

blica e, por isso, pedia um pequeno esclarecimento ao senhor Presidente da 

Câmara e a quem o puder dar relativamente ao ordenamento agrícola e flores-

tal e dos recursos naturais se há algum ponto, algum artigo. Se fazem referên-

cia ao ordenamento florestal e agrícola, e onde eu quero chegar com isto? Já, 

noutras alturas, tínhamos falado da questão das transumâncias apícolas e o 

senhor Presidente da Câmara sugeriu mesmo que fosse apresentada uma pro-

posta de discussão, eu estou certo que todos os presidentes de junta como 

estiveram presentes e sugeriram algumas normas alguns objetivos à revisão, 

estarei certo que deram as melhores opiniões e o que é melhor para cada fre-

guesia. Mas desconheço se alguém fez referência em relação às questões da 

transumância, as questões da transumância apícola. Falando da questão há 

uns anos atrás, direi que poderia não causar inconvenientes aos agentes locais 
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e aos agricultores locais, neste momento em termos futuros pode causar algum 

inconveniente. E digo isto porquê? Cito aqui só um pequeno exemplo, Santu-

lhão, a terra do membro que interveio e do senhor ex-presidente de Câmara e 

atual Presidente da Assembleia Municipal, há uns anos atrás, em Santulhão se 

calhar havia um, dois ou três pequenos apicultores. Neste momento, ao que 

sei, existem potenciais jovens apicultores naquela localidade, três, quatro po-

tenciais. Se calhar, esses potenciais jovens apicultores têm falta de espaço 

para instalar as suas colmeias, poderei citar outros exemplos de outras locali-

dades por exemplo em Algoso, haverá agentes locais com vontade de se dedi-

carem à apicultura, haverá agentes económicos locais também com atividade 

instalada na freguesia. O que acontece é que nestas práticas da transumância,  

apicultores da nossa vizinha Espanha transferem efetivos em quantidade gran-

de para as nossas terras, retiram os proveitos e a produção da nossa vizinha 

Salamanca, em termos de receita não fica aqui um cêntimo, nem sequer para o 

proprietário da terra, possivelmente um frasco de mel, ou dois ou três ou qua-

tro, não sei, nem isso por vezes. E, ao que sei, a nossa norma, alguns apiculto-

res que eu conheço, é norma pagarem aluguer às pessoas dos terrenos que 

estão abandonados, gerando alguma receita para as pessoas, não será muito 

mas sempre é alguma coisa. A meu ver, é muito importante que, aqui ao nível 

deste ordenamento agrícola e florestal nomeadamente nesta área porque eu 

estou perfeitamente convencido que mais um ano, dois ou três, nunca se sabe 

o futuro, a gente nunca consegue prever em condições, mas estou convencido 

de que poderá ser uma boa área económica, porque têm surgido e vocês têm 

conhecimento também disso que há jovens que se instalaram em várias locali-

dades, em Pinelo, um pouco por todas as aldeias do concelho. Olhando para a 

realidade apícola do nosso concelho, neste momento, que não é a mesma que 

era há cinco seis dez anos atrás, acho que começa a fazer algum sentido que 

também que se faça aqui alguma referência ou que se elabore um grupo de 

trabalho, qualquer coisa, neste sentido. Falo desta área mas, se calhar, ali a 

colega Natalina, que conhecerá outras áreas melhor do que eu aqui no conce-

lho, poderá fazer algumas referências em relação a este ordenamento agrícola 

e florestal. Bem sei que, se calhar, já venho tarde a falar disto porque a discus-

são já terminou, mas pedia o esclarecimento se realmente há alguma previsão 

no regulamento em relação a estas questões de ordenamento agrícola e flores-
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tal”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o membro Aníbal do Rosário, Disse: ”É da discussão 

que nasce a luz, mas queria responder à intervenção do Engenheiro Jorge. 

Quem é o senhor para avaliar as intervenções dos outros membros na Assem-

bleia quando gosta ou não gosta? Quantas vezes eu teria vontade de dizer que 

as suas intervenções não me agradaram e eu não intervim? Acho que faz parte 

da própria formação da pessoa, isto é para não entrar em discussões de maior. 

De qualquer forma, eu transmiti a minha opinião relativamente ao PDM, não me 

esclareceu a minha ânsia de se ver, de qualquer forma fui várias vezes, além 

disso, já em reuniões anteriores perguntava pelo PDM porque tinha interesse 

em saber algo sobre o PDM. Fui à Internet, consultei a Internet e realmente 

este documento, vi-o lá, mas não me esclareceu e dizia eu que, talvez, nem um 

por cento dos munícipes entenderiam este trabalho académico e técnico. Eu 

não estou aqui para criticar os técnicos, antes pelo contrário, tecnicamente está 

excelente, um grande trabalho foi o que eu disse. Eu não critico os técnicos só 

que não desceram ao nível do munícipe comum, daquela pessoa que consulta 

o PDM e fica abismado com isto, e que se gastaram trinta e cinco mil euros 

com este trabalho. Será que frutificava em nossa casa, que dávamos trinta e 

cinco mil euros por um trabalho destes? É a minha dúvida. De qualquer forma, 

quando precisar de alguma informação terei de vir aos técnicos que eu não 

entendi, foi isso que eu disse. Longe de mim criticar e pôr em causa o trabalho 

que os técnicos fizeram. Academicamente e olhando para ele, parece-me que 

está bem feito e bem elaborado, foi isso que eu disse. Agora o PDM será apro-

vado pela Assembleia e entrará em vigor e eu quando precisar esclarecer as 

dúvidas que eu pensava que não precisava de ninguém para as esclarecer, 

terei de ir aos técnicos tirar essas dúvidas, é essa a minha intervenção e a ra-

zão da minha intervenção. A câmara fez o trabalho dela e até louvo que em vez 

de setenta mil euros conseguiram fazê-lo por trinta e cinco mil, mas mesmo os 

trinta e cinco mil, para mim para a eficácia do trabalho, se calhar não o justifi-

ca”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Quanto à inter-

venção do senhor membro Jorge Fernandes, as questões do ordenamento dos 

espaços agrícolas, dos espaços florestais de produção estão devidamente 

acauteladas. Estão acauteladas na página dezanove, em termos de regula-
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mento, espaços agrícolas, estão acauteladas na página vinte e um, espaços 

florestais de produção estão acauteladas na página vinte e três, secção quatro, 

espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. Recordo que o PDM é um docu-

mento de índole geral, embora a nível da construção e da edificação, ele tenha 

que impor regras. A título de curiosidade e até de brincadeira, a mim pessoal-

mente, também, se calhar por formação, custa-me muito entrar numa aldeia e 

ver por exemplo uma casa de um amarelo aberrante ou de um rosa choque, 

custa-me a mim, sensibiliza-me pela negativa, mas é ao gosto da pessoa. Falei 

com os técnicos, no sentido de pôr no PDM uma paleta de cores. Resposta da 

CCDR-n: nem pense nisso, isso é do regulamento específico, não tem nada a 

ver com o PDM. Isso tem que ser depois um outro regulamento municipal por-

quê? Porque não há nada na lei geral que diga que pode ser amarelo ou que 

pode ser azul, e o PDM não pode violar a lei geral, portanto essa questão está 

esclarecida. Relativamente à preocupação do senhor membro Jorge Fernandes 

da transumância apícola, eu refiro que nós estamos sempre abertos para criar 

grupos de trabalho e tratar disso, volto a referir que não é uma questão de 

PDM, é uma questão de regulamento específico, da transumância apícola. Po-

demos tratar disso já mostrámos a abertura, estamos sempre abertos. Não 

vamos pôr aqui regulamentos da Direção Geral de Veterinária, da Direção Ge-

ral de Agricultura, não os podemos fazer, têm que ser regulamentos específi-

cos. Continuamos abertos a constituir esse grupo de trabalho, e até a falar com 

as associações, no sentido de se poder criar um regulamento, já uma vez dis-

semos, uma vez que é da área, se calhar era pertinente que nos apresentasse 

uma primeira versão e, a partir daí, convidar entidades da matéria para falar-

mos sobre isto. Não podemos limitar a atividade económica a ninguém, a ne-

nhum privado, mas obviamente, queremos fazer tudo para que o resultado, ou 

parte do resultado dessa atividade económica, fique no concelho e, obviamen-

te, que temos feito esse esforço. O membro Aníbal do Rosário terminou dizen-

do que a eficácia do trabalho não justifica os trinta e cinco mil euros. Nós ti-

vemos a sorte, no meio do azar todo, de, quando a empresa faliu e rescindimos 

com ela, tudo o que era cartografia e mapas já estarem feitos, porque não era 

com quarenta mil euros que nós comprávamos os programas para tratar des-

ses mapas, os programas informáticos, porque o nosso medo foi esse. Aliás, 

ainda tivemos preparada uma candidatura ao SAMA Modernização Administra-
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tiva para comprar esses programas. Não chegam quarenta a quarenta e cinco 

mil euros, portanto quando damos por isto tudo trinta e cinco é um negócio, não 

é da china porque agora os negócios da china já é com muitos milhões, mas é 

um bom negócio. Eu percebo a observação do membro Aníbal, mas não per-

cebo quando é que não se justifica, é que quem não estiver com os PDM’s em 

revisão ou revistos não se pode candidatar a fundos comunitários. Já se justifi-

ca para ver se conseguimos fazer o regadio em Santulhão senão não o faze-

mos. É que o regadio de Santulhão, só este projeto do que está aqui são seten-

ta e quatro mil euros e ainda não é o projeto de execução! Eu acho que temos 

de ter algum cuidado, sinceramente Aníbal, eu percebo que quem olha para 

isto não consegue ler, é evidente que as pessoas quando forem ler o PDM vão 

ler aquilo que lhes interessa no momento preciso do seu investimento ou da 

sua vida não vão lê-lo todo. Eu pergunto aqui, quem é que agora aqui desta 

Assembleia tem curiosidade em saber onde é o sítio histórico e arqueológico 

de Santulhão, quem é que tem? Se for um arqueólogo que venha trabalhar pa-

ra o concelho e que queira fazer investigação, chega ao PDM e tem um plano 

diretor em termos de arqueologia para fazer a sua investigação. É isto que é 

um plano diretor nós temos de perceber o que é um PDM. Um PDM não é um 

livro específico não, é um livro geral que fala de tudo, porque quando fala das 

siglas, muitas siglas, ó Aníbal, para quem é da área, qual é o livro que não tem 

siglas, um livro técnico, qual é o que não tem siglas? E olhem que este não tem 

muitas. Eu já vi livros técnicos que têm duas e três páginas de siglas. Tem aqui 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente, se não souber, vai à folha número 

cinco o que é a APA, e quem ler o trabalho todo quando chegar aí a um terço já 

sabe as siglas todas. Isto é um documento técnico com uma vertente política, 

as opções que nós fazemos para o concelho, e a opção foi não criar um colete 

de forças. Nós procuramos, primeiro conseguir que as entidades nos deixas-

sem ir o tão longe quanto possível nas nossas pretensões segundo, obviamen-

te, adaptados a essas nossas pretensões não violar a lei geral não o podemos 

fazer e, portanto, este esforço foi conseguido porque diariamente havia contac-

tos permanentes via telefone, via email dos nossos técnicos com os técnicos 

das diferentes entidades. Este trabalho foi feito, nós tivemos os técnicos a tra-

balhar até altas horas da noite e a trabalhar aos fins de semana, para conse-

guir isto. Nós tivemos que pedir a funcionários que estavam de férias que as 
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interrompessem para virem a ajudar, por exemplo, a imprimir mapas, imprimir 

mapas destes não é numa impressora qualquer não é numa impressora nor-

mal. Percebo que, se calhar, gostavam de ter outro tipo de informação mais 

precisa, mas também lhes quero dizer que tal como o Parque Ibérico e a Igreja 

de Vale de Algoso andou aqui quatro ou cinco sessões nas informações escri-

tas, a do PDM anda há sete anos e nunca ninguém levantou questão nenhuma. 

Então estava assim tão escondido o PDM?” --------- 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Disse: ”Deixem-me 

dizer, o PDM começou de facto há sete anos e penso que foi dos PDM’s mais 

rápidos que houve. É claro que houve alterações à última da hora que eu até 

nem soube, essa dos quatro mil metros. No tempo da outra senhora, que era o 

meu, não eram quatro mil metros eram muito mais. Para mim, é uma novidade 

porque nunca pensei que se conseguisse, mas conseguiu-se, em determinadas 

situações e, ainda bem, dou os parabéns a quem esteve à frente disto, no caso 

concreto do senhor Presidente da Câmara. De qualquer das formas, como dis-

se há pouco, o PDM é um Plano de Desenvolvimento Municipal é o plano que 

nós temos de ter e que somos obrigados a ter. Recordo que o primeiro plano 

que se fez aqui ainda na tempo do anterior Presidente, antes de mim que tam-

bém demorou algum tempo, nessa altura não se podia candidatar a nenhum 

projeto nem se podiam fazer candidaturas se não houvesse PDM e foi obrigató-

rio fazê-lo e agora continua, claro. Mas, naquele tempo, foi também com algu-

ma dificuldade e agora continua de facto a ser obrigatório revê-lo e foi revisto. 

De qualquer das formas penso que as coisas correram bem e só dou os para-

béns, de facto, a todos que tiveram intervenção no PDM passando pelos técni-

cos e passando à parte política também”. -------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o membro Aníbal do Rosário. Disse: ”Eu acho que esta 

discussão já me esclareceu em muitas coisas, senhor Presidente. É que eu 

não sabia destes trabalhos, assim é, que há sete anos, falava-se sim no PDM 

mas praticamente nunca houve discussão desta forma com pedidos de escla-

recimento. Eu consultei a Internet e, realmente, estava lá este documento. Ago-

ra quantos consultaram a Casa da Cultura para ver este PDM? Valha-me Deus, 

eu não estou a desconfiar do trabalho de ninguém, longe de mim. Eu fui escla-

recido sobre determinados assuntos, por isso não sou a ovelha negra cá do 

sistema. Quem tem dúvidas esclarece-as, e é para isso que são as Assemblei-
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as. De qualquer forma já fui esclarecido de muitas coisas e por pôr as dúvidas 

nascem as luzes. Por exemplo, concordo que o PDM seja o Plano Diretor Geral 

e depois haverá os planos específicos plenamente de acordo, mas aqui não 

estava lá especificado isso, e foi uma dúvida que me surgiu. De qualquer for-

ma, estou esclarecido sobre alguns assuntos, não posso esclarecerr a minha 

dúvida? Ainda bem que há essas discussões para a gente pôr as dúvidas. Re-

lativamente ao PDM, em si, tecnicamente volto a referir que admiro o trabalho 

académico, mas que, ao cidadão anónimo, não esclarecerá aquilo que efetiva-

mente eu pensei que esclarecia. Era essa a conclusão a que queria chegar e a 

minha conclusão foi essa mesmo quando a consultei, li e agora e recebi em 

casa”. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Volto a referir, 

não é questão de ovelhas negras nem nada, agora a questão Aníbal, permita-

me chamá-lo assim, é que diz isto, a eficácia do trabalho não justifica os trinta e 

cinco mil euros. Acho que isto é que é grave, desculpe, eu não posso vestir 

esse capote, não posso vestir esse barrete! Eu percebo que nós que estamos 

aqui todos os dias dominamos os assuntos porque temos que os dominar obri-

gatoriamente e também percebo que quem tem cinco Assembleias Municipais 

por ano tenha mais dificuldade de acompanhar os assuntos. Também percebo 

que os senhores vereadores do Partido Socialista tenham mais dificuldade por-

que vêm a duas reuniões, por mês, de quinze em quinze dias, eu percebo tudo 

isso. Agora uma coisa é perguntar: Jorge o que é que se passa aqui e aqui? 

Outra coisa é: ninguém percebe nada disto! É completamente diferente de di-

zer que isto não tem eficácia. Eu aceito a discussão, aceito a crítica mas tam-

bém tem que aceitar a minha resposta à crítica, e acho que é completamente 

descabido dizer que a eficácia do trabalho não justifica. Estou a dizer-lhe que 

não há nenhum PDM, vá vê-los todos, que não custe mais do que o nosso e 

muito mais, eu estou-lhe a dizer, Aníbal, que sem PDM não há fundos comuni-

tários, e pode não haver barragem. Tem ou não tem eficácia? Pois tem muita, 

pronto já tem muita eficácia. Estão a ver como tem eficácia! Não levo nada a 

mal as intervenções, agora penso que foram assim um bocadinho mais acuti-

lantes que não correspondiam àquilo que é o PDM e à importância estratégica 

e fundamental para o desenvolvimento do concelho que é ter um PDM aprova-

do”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 23 

------- Não tendo havido mais intervenções/pedido de esclarecimentos, o senhor 

Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por 

maioria com a abstenção do membro Aníbal do Rosário. Colocado à votação, 

em minuta, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação do Contrato Tarefa – 

Técnico Superior de Educação – Compromisso Plurianual – Emissão de 

Autorização Prévia da Assembleia Municipal. -----------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Como bem sa-

bem, já foi aprovado, nesta Assembleia, o regulamento respeitante ao que vul-

garmente dizemos ATL e apoio à família, quer do pré-escolar quer do primeiro 

ciclo. Decidimos assegurar esse serviço através da Câmara Municipal. Vamos 

ter ou poderemos vir a ter a necessidade de contratar um técnico superior que 

seja o coordenador de todas estas atividades, e que será na modalidade que 

se chama hoje vulgarmente o recibo verde, por isso é que é contrato de tarefa. 

Atendendo a essa necessidade e, uma vez que o ano letivo será dois mil e 

quinze dois mil e dezasseis, trata-se de um compromisso plurianual. Tratando-

se de um compromisso plurianual tem de ser aprovado pela Assembleia”. -------

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

------- Usou da palavra o membro José Manuel Granado. Disse: ”O que está 

decidido, decidido está, agora eu só queria pôr aqui uma questão neste senti-

do. A Câmara, seguramente, já definiu o perfil do candidato, logicamente será 

uma pessoa formada na área da educação, quero dizer se têm em vista já al-

guém, o sexo, a cor, o credo ou então vai ser assim uma coisa muito limpinha”. 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Como bem sabe, o 

membro quando se trata da contratação de tarefa, no mínimo, a lei não obriga, 

mas nós consultamos sempre três, em que propomos um preço e a pessoa há-

de concorrer ou abaixo ou acima, quando isto se verificar, se tiver que se verifi-

car repito, se for possível recorrer a outras situações que nos fiquem mais ba-

ratas sê-lo-ão. Se calhar, o ideal era abrir um concurso para uma pessoa para 

o quadro da câmara e ficava para todo o sempre. Atendendo à proximidade, 

um concurso destes demoraria seis meses, um ano, que é o que demora qual-

quer outro concurso. Atendendo à urgência da necessidade de ter de contratar, 

recorremos a esta modalidade. Obviamente que isso é uma situação, neste 
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caso, completamente inviável para nós e vamos também verificar como as coi-

sas correm. Se já sei o sexo ou não? Não sei. Gostaria que a pessoa tivesse 

perfil para o cargo, agora, depende sempre da pessoa se o quer ou não. Se lhe 

dissesse quero a, b, ou c depende sempre da vontade deles nunca depende só 

da vontade da Câmara. Tal como um treinador que gostava daquele jogador, 

mas é preciso que o jogador queira vir, é a mesma coisa. Nós podemos ter o 

perfil da pessoa, queremos uma pessoa na educação com formação com expe-

riência, obviamente, e que se adeqúe à função, mas, às vezes, os treinadores 

também querem muitos jogadores e não os têm, depende sempre da vontade 

das duas partes”. -------------------------------------------------- Não tendo havido mais 

intervenções/pedidos de esclarecimento, o senhor Presidente da Assembleia 

colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colocado à 

votação em minuta, foi o mesmo aprovado por unanimidade. ------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois Ponto 

Oito) – Outros assuntos de interesse para o Município. ---------------------------

----------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o 

membro José Manuel Granado. Disse: ”Eu pensava que Vimioso estava no “cu 

de Judas” e que não tinha nada, afinal tem. Há oito dias rejuvenesci trinta anos! 

Estava a passar o fim-de-semana em Algoso e assisti lá a uma revista que le-

vou a cabo aqui um grupo, salvo erro, de Vimioso e que eu desconhecia que 

existia. Quero deixar aqui bem expresso os parabéns a esse grupo e também à 

Câmara que, certamente, os apoiou e também concretamente ao presidente da 

junta da União das Freguesias de Algoso que promoveu o evento. Quanto ao 

desporto, também estou solidário com o senhor Oliveira e com Vimioso, com o 

meu Águia, como dizem as pessoas, é vice-campeão com os mesmos pontos e 

venceu a taça da Associação de Futebol de Bragança. A Câmara certamente 

apoiou e continua a apoiar. O apoio vai ser reforçado quanto me foi dado sa-

ber, não discordo desse apoio, antes pelo contrário, todos os clubes devem ser 

apoiados. Mas há sempre um “mas”, não me levem a mal, mas eu gostaria 

mais que esse apoio fosse mais virado para a formação e não tanto para a 

competição. Outra questão que eu quero colocar é sobre a reconversão da es-

trada Vimioso/Carção. Há dias, por acaso, ouvi e registei as preocupações do 

senhor Presidente da Câmara esperava que a obra mais uma vez não fosse 

entalada, digamos assim, por questões ambientais. Senhor Presidente, a sua 
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preocupação é legítima mas gostaria de saber se tem alguma informação que 

nos possa prestar, e já agora só para terminar e é um apelo que faço ao senhor 

presidente da Câmara e ao presidente da Junta que vejam se será possível 

fazer uma pequena intervenção na repavimentação das ruas de Algoso, nal-

gumas que estão bastante irregulares e poderá haver danos para veículos”. ----

------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o 

membro António Santos. Disse: ”Corroboro inteiramente as palavras do José 

Granado quando se refere que será sempre mais favorável o apoio à formação. 

Ele que foi um pioneiro na fundação e na criação das primeiras equipas do 

Águia Futebol Clube, coisa que ele não referiu por humildade e por modéstia 

mas a verdade é que o José Granado foi um daqueles jovens que eu vi habitu-

ado a jogar no Águia Futebol Clube quando o Águia Futebol Clube era o único 

representante desportivo no concelho, e quando o Águia Futebol Clube era 

apoiado por todo o concelho, unanimemente, e nós sabemos o que isso repre-

senta, quer dizer os sentimentos que giram à volta de um só clube que repre-

senta um concelho. E mais longas não quero fazer porque posso ser acusado, 

como já fui nesta Assembleia noutro mandato, de xenofobia e de ser contra 

este ou aquele clube e depois até ser maltratado nesta ou naquela freguesia, 

não quero dizer mais, mas corroboro plenamente as palavras do José Grana-

do. O mesmo não direi relativamente à contratação. Quero só aqui relembrar 

um pequeno acontecimento, sucedeu comigo. Estou no atendimento, agora, na 

segurança social de relações internacionais, e há dias havia uma lista de espe-

ra e chega uma senhora daqui do concelho, que eu não digo quem é, eu vejo-a 

e pergunto “O quê que anda a fazer, venha cá”, e outra senhora desta lista de 

espera começou a refilar. Eu disse “Ó minha senhora, se a senhora me encon-

trar a mim e um amigo seu num passeio a quem é que vai cumprimentar? Ao 

seu amigo ou a mim?”, ela responde “Cumprimento o meu amigo”. Então, “De 

mal a Mateus, primeiro os meus”. Sobre outras questões, falar a propósito de 

políticas sociais do Município e é isso que me faz mover um pouco, há doze 

dias, aconteceu, no Pavilhão Multiusos, o encerramento das atividades geriátri-

cas ou multigeracionais que a Câmara Municipal, juntamente com o Centro Só-

cio Cultural, e não digo o contrário porque não é assim que acontece, levaram 

a cabo. Foi uma coisa digna de ser vista sinceramente, surpreendentemente, 

porque participaram pessoas de todas as idades uma miscelânea positiva de 
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jovens e menos jovens. Mas foi digno de ser visto ver gente a fazer ginástica 

com oitenta anos ao lado de crianças com catorze. Não posso deixar escapar a 

oportunidade de enaltecer o trabalho que é feito pela Câmara e pelo Centro 

Sócio Cultural, no sentido de permitir estas participações que são sempre tão 

importantes para as populações que são tão poucas. Relembro, também, que 

neste domingo vai acontecer um outro encontro também quase multigeracional, 

não é só para velhos também é para nós mais velhos, não me sinto velho mas 

sinto-me na obrigação de participar, não é como presidente de junta, apelemos 

à mobilização das pessoas, é bonito é mais importante mais interessante do 

que ver o tio João ao vivo. O tio João é admirável, a forma como ele se relacio-

na com os idosos, da forma como ele os faz viver, a forma como ele os motiva 

tudo isso aquela envolvência toda. Isto o encontrarem-se os idosos naquele 

pavilhão, de Algoso, de Carção e de todas as outras localidades que se conhe-

cem e não se viam há dez, quinze ou vinte anos é uma festa e só Deus sabe 

os sentimentos que lhe vão na alma. Portanto, motivem as pessoas, pela mi-

nha parte assumo as minhas responsabilidades, motivem as pessoas que nun-

ca são demais para participar, se aparecem quinhentos deviam participar seis-

centos. E atenção sobre o encontro intergeracional, sobre a Festa da Alegria, 

vêm aí temperaturas altíssimas previnam-se por favor, mobilizem os cuidados 

de saúde e os bombeiros porque há sérios riscos para os idosos, mais do que 

para aqueles que podem enfrentar com outras capacidades físicas essas con-

dições climatéricas. É bom que haja alguém preparado para socorrer, já acon-

teceu algumas vezes, vêm aí temperaturas superiores a quarenta graus e que 

são perigosas, portanto previnam-se. Previnam-se, também, relativamente a 

uma coisa como sabe o senhor Presidente da Câmara, porque vem aí uma da-

ta porque além de ser simbólica é uma data que me é muito cara por razões 

óbvias, e eu já o fiz saber, a do cinco de março do ano de dois mil e dezasseis, 

comemoram-se os quinhentos anos do Foral a Vimioso. Já estivemos a con-

versar sobre isso mas, a montante, previnam estas coisas e até se possível 

nomeiem uma comissão para dar uma certa grandiosidade e dignidade às co-

memorações, porque não é todos os dias que é atribuído um foral a uma locali-

dade, e os quinhentos anos é meio milénio, portanto devem ser comemorados 

com muita dignidade. Decorre, a nível nacional, o primeiro Congresso de Em-

preendorismo Social e, há bocadinho ao ouvir o Jorge Fernandes, porque acho 
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que a atividade que ele desenvolve não é bem uma atividade empresária, di-

gamos virada só para o lucro, mas uma atividade empresarial social, economia 

social. O que é a economia social? A economia social é aquela que aproveita 

só os recursos da região para poder colher o seu lucro dessa atividade, apro-

veitando os recursos da região e o que o Jorge Fernandes desenvolve é de 

facto isso, é economia social, não é industrial que muitas vezes o apelidamos. 

É um empreendedor social e acho que se deve aproveitar, através da Internet, 

saber do quê que consta porque é o primeiro congresso a nível nacional e um 

dos primeiros a nível mundial. Empreendedorismo social, portanto, aproveita-

mento dos recursos das regiões para poder sobreviver. Faço votos que então 

no domingo nos encontremos todos, já que o senhor Presidente da Câmara 

nos vai convidar a todos”. -----------------------------------------------------------------------

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

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Obviamente 

que o convite toda a gente o recebe, pelo menos está no protocolo, toda a gen-

te recebe sempre convites de todas as atividades quer da Junta de Freguesia, 

quer da Câmara Municipal, mas obviamente que estão mais que convidados e 

era um grande prazer uma grande satisfação vê-los lá a todos. Relativamente à 

intervenção do membro José Granado, eu percebi quando ele disse que reju-

venesceu trinta anos porque se recorda dos tempos do teatro foi isso que ele 

quis dizer. E, em boa hora, um conjunto de pessoas lideradas por uma pessoa 

que até é funcionária da Câmara, que é a Marinela, decidiu criar uma associa-

ção que é a AMARTES, uma associação apoiada para a sua constituição pela 

Câmara Municipal porque temos regulamento específico para isso. Obviamente 

que já aprovamos em reunião de câmara, tivemos conhecimento do plano de 

atividades que eles têm e também aprovamos a ajuda financeira que vamos 

dar para esta atividade, que me parece fundamental para o concelho. Relem-

bro que eles vão percorrer o concelho, vão estar brevemente em Argozelo, vão 

estar em Pinelo, vão estar em Santulhão, eles vão correr o concelho todo. Eu 

tive pena de não ter estado em Algoso, até lhes pedi desculpa, mas tinha um 

compromisso que era completamente inadiável, já os tinha visto aqui em Vimi-

oso que eles estiveram cá no encerramento dos cursos, mas se os puder ver 

noutra localidade e tiver disponibilidade, terei todo o gosto. Porque para lá de 

serem amadores, há alguns que já têm, permitam-me, algumas vertentes de 



 28 

profissionalismo, portanto do melhor teatro que se pode fazer, obviamente que 

para além do apoio financeiro há sempre o apoio logístico, mas, à Câmara, 

compete isso mesmo promover também a cultura. Quanto ao futebol, vamos 

apoiar o Argozelo com o esforço financeiro que nos é possível, eu sublinho 

que, anualmente, atribuímos a cada um dos clubes para as camadas seniores 

quinze mil euros. Atribuímos, ao Águia, vinte mil euros para a formação, isso já 

acontece hoje, a formação é muito mais apoiada do que a atividade sénior. 

Chegamos a acordo com a direção do Centro Cultural Desportivo das Minas de 

Argozelo, é a terceira vez que o Argozelo ganha o campeonato, e à terceira 

parece que é de vez. A Câmara nunca se recusou a apoiar a subida do Argoze-

lo, mas sempre o disse e sublinhamos e não vacilamos nesse princípio de que 

o apoio é em função das possibilidades da Câmara. Porque, quando damos o 

apoio a uma coisa, é a questão do lençol se tapa mais a cabeça destapa os 

pés e, portanto, o que nós queremos é que nem a cabeça nem os pés fiquem 

muito destapados. Mas, é a terceira vez que o Argozelo é campeão e a direção 

do Argoselo também teve a perceção que a câmara não pode ir, nós não po-

demos dar o que dá uma Câmara de maior dimensão, é impossível e fizemos-

lhe ver que muitas câmaras que apoiaram de outra forma, os resultados não 

foram mais positivos, e temos, no distrito, a esse nível e também devemos 

aprender com os bons e maus exemplos dos outros. Não estou a criticar, é 

uma questão de aprendizagem. O que vai ser dado ao Argozelo são mais trinta 

e cinco mil euros, vamos dar cinquenta, mas o esforço não é de cinquenta é de 

trinta e cinco, obviamente, que vamos disponibilizar transporte para mais longe. 

Agora se o teatro promove o concelho, o futebol também promove o concelho, 

isto é uma oportunidade, neste momento, única de nós termos promoção do 

concelho. Vamos ter aqui, todos os domingos, na sede do concelho, futebol: 

um fim de semana há-de estar o Águia, no outro fim de semana há-de estar o 

Argozelo, portanto, vamos ter futebol no concelho todos os domingos. Alguma 

dinâmica também há-de gerar, não sei se o retorno será total, mas que haverá 

retorno haverá, mas o retorno da promoção do concelho certamente que o terá 

e a promoção do concelho ficaria se calhar muito mais cara. É neste sentido 

que nós vamos fazer um contrato programa com o Grupo Desportivo de Ar-

gozelo, com o futebol, esperando que eles tenham todos os sucessos, obvia-

mente, é como dizer que isto é bilhete de ida e volta, oxalá que não seja, por-
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que dignifica-nos, também, embora noutros concelhos foi isso que aconteceu. 

De qualquer das formas, e digo aqui que ficou claramente definido, quer para o 

Argozelo quer para o Águia, se um dia vier a subir e oxalá seja campeão, todos 

gostamos de ser campeões, qual é o teto da Câmara Municipal. O Argozelo foi 

vencedor, é a terceira vez que é campeão e é caso para dizer que à terceira é 

de vez. Esperemos que tudo corra pelo melhor. Quanto à questão da ligação 

Vimioso/Carção, deve ter ouvido as minhas declarações na imprensa escrita ou 

na imprensa falada. Estou sempre preocupado, e há uma coisa que eu vou fa-

zer, não vou deixar cair isto no esquecimento, porque se não formos nós a falar 

parece que as coisas morrem. Não podem morrer e, hoje, a comunicação soci-

al é fundamental para isto. Eu sei perfeitamente que o Vale do Rio Maçãs é 

zona de Rede Natura, e sei perfeitamente que, a três ou quatro quilómetros 

abaixo, está uma barragem do Baixo Sabor (albufeira). Portanto, também sei 

que há impactos que estão a tentar ser reduzidos nestas áreas, por isso é que 

a mini-hídrica de Algoso está e estará, não sei estamos a fazer o esforço, com 

os impasses que está, porquê? Se já causamos impactos gravíssimos lá em 

baixo em termos ambientais temos que proteger o que está a montante. A in-

formação que tenho, neste momento, é que esta semana hoje ou para a sema-

na estará pronto o relatório final da análise das propostas das empresas que 

concorreram para a elaboração do projeto. Do que eu sei, a empresa que esta-

rá em primeiro lugar, que não sei qual é, a informação que nos deram é que 

eles querem antecipar a execução do projeto num tempo significativo, quanto 

mais depressa o fizerem mais depressa recebem. Também sei que todas as 

empresas que concorreram e, em conversa uns com os outros, a maior preo-

cupação também deles, são as questões do estudo do impacto ambiental. Ora 

sabendo disto e não querendo deixar morrer o processo, é bom que come-

çemos a erguer a voz no sentido de que, e o que disse sei-o muito bem, ou 

temos ambiente sem homem ou temos um homem isolado, é isto que nós po-

demos ter se não nos fizerem a estrada. Peço, a todos, que sempre que te-

nham oportunidade que nós somos exemplo de conservação da natureza, so-

mos um bom exemplo, tão bom exemplo é que as associações que trabalham 

nessa área têm sede gratuita em Vimioso. Não vamos aceitar, por questões 

mais uma vez ambientais, que fiquemos prejudicados, e eu pontualmente e 

cirurgicamente quando o entender e quando vocês o entenderem, digam-me se 
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ouvirem alguma coisa, cá estarei para fazer ouvir, não é só a minha voz, neste 

caso é a voz do concelho que estamos preocupados e não vamos aceitar. 

Quando eu digo temo, temo mesmo, como quem diz, coitados mais uma vez 

vão ser prejudicados, a ver se a mensagem passa, o objetivo é que a mensa-

gem passe para que, do lado das entidades que vão avaliar o estudo do impac-

to ambiental, haja essa sensibilidade. Agora, o grande objetivo o grande traba-

lho que temos de fazer e, mal saiba qual é a empresa que ganha o concurso 

para fazer o projeto, imediatamente vou procurar reunir com eles, disponibili-

zar-me para trabalharmos em conjunto, ir ao ICNF, ir onde for necessário para 

ver se, antes de entregar o estudo, nós nos adaptamos às exigências deles, é 

isso que nós vamos ter que fazer. Relativamente à repavimentação das ruas de 

Algoso, tem toda a razão. Ainda bem que há aqui muitos presidentes de junta, 

para que vejam que de facto a terra do Presidente da Câmara também precisa 

de repavimentações, não é que o presidente da junta não o tenha dito já várias 

vezes, é assim: vamos tentar fazer com os nossos calceteiros, tem toda a ra-

zão mas eu quero dizer que estamos a fazer repavimentações um pouco por 

todo o concelho, mas temos que ir pelas prioridades. E o que eu digo, à minha 

querida gente do concelho e em particular à de Algoso, é que temos de ir por 

prioridades. Às vezes, as pessoas pensam, e depois sou acusado de caseiro, 

mas é bom que tenha levantado a questão para que todos percebam que, em 

Algoso, há necessidades de repavimentação e de recuperação de algumas 

lombas que com o tempo foram surgindo, eu vou dando a desculpa que assim 

os carros também andam mais devagar. De facto, na rua da Lagoa e noutras, 

porque conheço perfeitamente mal era se não conhecesse, há necessidade de 

fazer algumas intervenções. Sabemos que essas nunca serão financiadas, mas 

vamos fazendo com o nosso pessoal, descer caixas, subir caixas, tirar aqui 

uma lomba pontualmente, mas, às vezes, com a prata da casa nós consegui-

mos resolver os problemas. Quanto à intervenção do senhor presidente da Jun-

ta de Carção, António Santos, relativamente ao futebol já falei. Política social 

de concelho, de facto este trabalho já vem sendo feito há alguns anos e é com 

grande satisfação que vemos que, a cada ano, tem tido mais adesão da parte 

das pessoas e também mais profissionalismo, na forma como desenvolvemos, 

ao longo dos cinco seis meses, estas atividades nas localidades. Temos a gi-

nástica ou a educação física, a dança tudo tem a ver com exercício com a prá-



 31 

tica do exercício físico; temos a reciclagem, temos a música, temos a informáti-

ca, temos a pintura, temos um conjunto de cursos, temos os bordados e os tra-

balhos nos tecidos, temos todo este trabalho por todo o concelho. Acho que é, 

aqui, justo e merecido um reconhecimento aos presidentes de junta, ao Centro 

Sócio Cultural e à Câmara Municipal, obviamente, mas é também aos presi-

dentes de junta que, de uma forma totalmente incondicional, apoiam este tipo 

de atividades, porque já percebemos que mesmo nos meses de fevereiro, mar-

ço, de Inverno, que as pessoas em vez de ficar em casa se vão encontrar, vão 

conviver, vão praticar exercício e, depois quando terminam os cursos, ficam 

cheios de pena e, em algumas localidades, continuam com a Junta de Fregue-

sia, acho que isto é fundamental. É fundamental também criar, como na Festa 

da Alegria, um dia de união do concelho, e não imaginam a particular satisfa-

ção que é (no futebol ainda não conseguimos). E, cada vez mais, conseguimos 

que todos se identifiquem num só propósito, ninguém há-de gostar mais da sua 

aldeia do que aqueles que são de lá, mas temos que gostar todos do concelho, 

e é esta união que nós temos procurado dinamizar, fortalecer. Eu fico muito 

satisfeito quando assim é, o Pavilhão Multiusos estava repleto. Devo dizer que, 

logo no fim de semana seguinte, houve uma outra atividade “Vimioso no KAS-

TELO”, no sentido de recolher fundos para uma obra fundamental para o Hos-

pital de Cuidados Continuados e Paliativos Pediátrico. Vimioso, uma vez mais, 

com uma organização muito boa que foi a farmácia liberal, a Dr.ª. Sílvia, que 

esteve à frente mas que a câmara se associa a todas as atividades sejam fei-

tas por quem sejam, mas que correu também muito bem e que teve muita gen-

te. Sei perfeitamente que tiveram de ser feitas mais pulseirinhas para as pes-

soas poderem entrar, o que significa que houve uma grande adesão por parte 

da população, e, mais uma vez, promovemos também o concelho junto daque-

les que nunca tinham estado em Vimioso e que saíram daqui muito agradados. 

Portanto, vamos continuar esse trabalho, esperamos que a Festa da Alegria 

corra bem e que os nossos menos jovens ou mais idosos, se quisermos ou 

mais experientes, possam ter um dia de confraternização entre eles e também 

connosco. Finalmente, a questão das comemorações dos quinhentos anos do 

Foral de D. Manuel. Estamos a começar a trabalhar nisso, vamos procurar 

também recolher exemplos de outros lados e como se fez, procurar ver o que é 

bom adaptarmo-nos à nossa realidade e, obviamente, esperar até por algum 
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fundo comunitário, no sentido da promoção de algum livro a ver se pode ser 

financiado. Estamos a pensar nisso tudo, mas precisamos depois de ver as 

condições porque envolve também verbas significativas, temos que ver até on-

de podemos ir, mas estamos muito determinados a que não seja só no dia cin-

co de março, pode ser durante todo o ano de dois mil e dezasseis. Quanto ao 

Congresso do Empreendorismo Social, acho que é fundamental, quer dizer nos 

tempos em que vivemos e nos momentos que a própria Europa atravessa, 

acho que esta vertente da componente social e da solidariedade têm que estar 

presentes mais do que todas as outras. E é bom, com as nossas IPSS’s, com o 

grupo de teatro, com os cursos, tudo isto também é empreendorismo social. O 

que nós queremos é dinamizar as pessoas, envolver as pessoas e, sentindo-as 

também cada vez mais ativas e mais participativas, sabendo sempre que é 

possível, ou que será conveniente fazer sempre mais e melhor mas, passo a 

passo, vamos procurando concretizar estas ações”. ------------------------------------

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

------- Usou da palavra o membro Aníbal do Rosário. Disse: ”Dou os parabéns 

às equipas de futebol, logo o primeiro e o segundo do nosso concelho, acho 

que o dinheiro que foi aprovado pela Câmara Municipal foi bem aplicado, é de 

louvar e continuarem a trabalhar nesse sentido. Deram um grande show de 

futebol, eu não estive presente mas ouvi falar. Agora, outro assunto que me 

preocupou muito é quando vi, no jornal local, a timidez do senhor Presidente 

relativa à estrada, quer dizer o medo com que estava que não se fazia! Fiquei 

preocupado também, as minhas dúvidas surgiram, porque diz assim: “O quê? 

Então, há pouco tempo, o Senhor Primeiro Ministro veio cá a apresentar, a di-

zer que já há dinheiro, só se há alguma novidade contrária àquilo que nos foi 

apresentado, realmente a minha preocupação também ficou nesse sentido. 

Mas, ainda bem, que só é a preocupação relativa ao ambiente. Fico esclareci-

do e disponibilizamo-nos para ajudar, caso haja alguma coisa em contrário. Diz 

o ditado que “a união faz a força” e, se for necessário, nós ajudarmos a resol-

ver esse problema, não hesite em chamar-nos, a todos nós, e penso que nin-

guém se recusará a estar presente para resolver esse problema caso surja. 

Fiquei preocupado e disponibilizo-me, caso haja esse problema, para tentar 

ajudar ou resolver esse assunto”. ------------------------------------------------------------- 
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------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Volto a referir, 

pode ser interpretado depende como lemos a notícia, quando diz “o Presidente 

da Câmara teme”, não é timidez, se fosse timidez não falava. O objetivo é só 

“alertar”. Quando diz o Presidente Jorge Fidalgo teme, claro que temo, todos 

nós tememos, quer dizer quanta coisa nós já estamos a ver inviabilizada por 

causa do ambiente! Temo no sentido de alertar mas, se lerem o conteúdo ou 

se ouvirem as notícias, digo lá que apelo ao bom senso das instituições para 

que não nos deixem isolados. Às vezes, só ler os títulos pode levar a interpre-

tações erradas”. -----------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Três) PERÌODO APÓS A ORDEM DO DIA. -----------------------------

------- Usou da palavra o membro Jorge Fernandes. Disse: ”Quero, no segui-

mento da abertura da Assembleia Municipal, manifestar o meu sincero agrade-

cimento a todos aqueles que, com a sua presença, me manifestaram uma pa-

lavra de conforto por uma situação anormal que aconteceu com o meu pai, e 

quando nos toca a nós estas situações fazemos alguma reflexão na vida, no 

futuro, nas amizades e em tudo. Digo uma situação anormal, quero manifestar 

o meu sincero agradecimento à forma atempada, empenhada e profissional, 

como os profissionais do Centro de Saúde de Vimioso souberam encaminhar 

em devida altura, para outros serviços; do Serviço Nacional de Saúde no senti-

do, neste caso em concreto, de ter sido operado ao coração. Mas isto são as-

suntos pessoais e, claro, que nem sempre determinados serviços deveriam 

corresponder como devem e não corresponderam neste caso em concreto. O 

meu pai esteve imenso tempo à espera de uma cirurgia cardíaca, e foi só de-

pois de ter sido sepultado, no dia a seguir, telefonaram à minha mãe para se 

apresentar no hospital. Teve a cirurgia marcada, foi cancelada por falta de ca-

mas de internamento. O que eu não consigo perceber como é que nos tempos 

em que estamos e os impostos que nós pagamos, mas pronto faz parte do 

passado, faz parte de uma história, é pena porque quando nos toca a nós fa-

zemos aqui uma reflexão, porque pode acontecer a qualquer um e, no país em 

que estamos, acho que estas situações não deveriam acontecer. Eu poderei a 

título pessoal passar para o caminho do “se” mas os “se’s” não nos levam a 

nada. Portanto, o meu agradecimento, de forma empenhada, ao Centro de Sa-

úde e a todos os profissionais que, na devida altura, souberam encaminhar a 

situação e, de forma muito sincera, agradecer ao senhor Presidente da Assem-
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bleia Municipal, ao senhor Presidente de Câmara, a todos os vereadores e a 

todos aqueles que manifestaram todo o apoio”. ------------------------------------------ 

------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas treze horas, 

da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada irá ser assina-

da pela Mesa da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


