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ATA NÚMERO TREZE 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

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

------ Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas nove ho-

ras e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu ordinaria-

mente 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     

trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação da ata da sessão de 25 

de setembro de 2015. --------------------------------------------------------------------------- 

------- 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 do Orçamento Mu-

nicipal-2016.----------------------------------------------------------------------------------------  

------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação – Grandes Opções 

do Plano 2016.------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Proposta de 

Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2016. ---------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Atualização pa-

ra 2016 de Valores de Taxas e / ou Preços e Licenças – Regulamentos 

Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação dos Instrumentos de 

Gestão Previsional 2016 da “Vimioso 2003” – Atividades Artesanais e Tu-
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rísticas de Vimioso, E.M. ----------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação do Parecer do Fiscal 

Único sobre os Instrumentos de Gestão Previsional da “ Vimioso 2003” – 

Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, E.M. -------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação do Reconhecimento 

de Interesse Público Municipal na Regularização Extraordinária de Insta-

lações/Edificações Pecuárias.---------------------------------------------------------------  

------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação “ Lei dos Compro-

missos e dos Pagamentos em Atraso. Compromisso Plurianual – Termas 

da Terronha” – Autorização Prévia da Assembleia Municipal. ------------------

------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação da Adesão da Câma-

ra Municipal de Vimioso à Associação das Termas de Portugal. ---------------

------- Ponto Dois Ponto Onze) – Apreciação e Votação da Dissolução da 

Empresa Municipal “ Vimioso 2003” – Atividades Artesanais e Turísticas 

de Vimioso, E.M.---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Doze) – Outros assuntos de interesse para o Mu-

nicípio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

são. O senhor segundo secretário verificou as presenças. Estiveram presentes 

os senhores deputados da Assembleia Municipal: José Baptista Rodrigues, 

Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes, José António Cerqueira da Costa Mo-

reira, Serafim 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 

Português, Maria Merência dos Reis Rodrigues Machado, André Fernandes 

Ramos, Sandra Manuela Carvalho Vila, José António Vara Freire, Luís Manuel 

Tomé Fernandes, José Manuel Miranda, Manuel João Fernandes Preto, Antó-

nio dos Santos João Vaz, Natalina Neves Pires, Manuel Pascoal Lopes Padrão, 

José António Ramos Fernandes, Aníbal Augusto João Delgado e José Manuel 

Alves Ventura. --------------------------------------------------------------------------------------

------- 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 
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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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Faltou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Matela- Hélder 

Domingos Ramos Pais. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Pelo senhor segundo secretário, foi dado conhecimento da correspon-

dência recebida desde a última Assembleia. ----------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Dois) – Apreciação e Votação da ata da sessão de 

vinte e cinco de setembro de dois mil e quinze. -------------------------------------- 

------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia, foram referidas algumas corre-

ções a introduzir na ata. Colocada à votação, foi aprovada por maioria com a 

abstenção do senhor membro José Carlos Vaz Gonçalves, por não ter estado 

presente na sessão. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Usou da palavra o senhor deputado José Vara Freire. Disse: “Como sa-

bem, tive o mandato suspenso, retomo hoje aqui nesta Assembleia aquilo que 

me foi confiado pelas pessoas e, não queria deixar, nesta Assembleia, de falar 

nas alterações políticas que o país tem assistido nestes últimos tempos. Espe-

ramos que traga algo de novo ao país. A minha linha de pensamento político 

toda a gente a conhece, espero que, daqui a um ano ou dois, não esteja aqui a 

dizer o que tenho dito do governo anterior. É uma esperança que eu tenho que 

se altere alguma coisa, que as pessoas sejam respeitadas e onde a democra-

cia funcione. Também, pegando na última ata nas palavras que o Senhor Pre-

sidente disse, aqui, uma Assembleia Municipal é o órgão máximo do município 

e a política engloba tudo desde a agricultura, à saúde, à educação e é um facto 

que a Assembleia é a casa mãe da democracia do concelho de Vimioso. Tam-

bém não quero deixar de falar num episódio, que já é a segunda vez que se 

passa nas eleições em Vimioso. Tive o cuidado de falar com o presidente da 

mesa que era proposto pelo PSD, não sei se foi transmitido a quem tem res-

ponsabilidades do Partido Social Democrata pelo presidente da mesa. Mas, é a 

segunda vez que um delegado do PSD me quer pôr na rua, eu que era candi-

dato que posso estar na mesa de voto, é a segunda vez que me ameaça e que 
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me põe na rua. É vergonhoso. Dirigi-me à presidente da mesa, expus o pro-

blema e ela própria me pediu desculpa em nome do partido e foi por isso que a 

coisa não foi mais à frente. Mas, não é uma pessoa qualquer é um funcionário 

ou é um quadro alto desta câmara. Penso que, quem é responsável desse par-

tido deve tomar as providências necessárias para que isso não volte a aconte-

cer, porque é uma vergonha que aconteça isto no século vinte e um. Cada um 

tem as suas ideias e têm que ser respeitadas independentemente da cor políti-

ca, da religião do sexo e da cor. Nós vivemos uma democracia e é aqui nesta 

casa que temos de defender a democracia. Fico muito triste que haja pessoas 

aqui, não é um funcionário qualquer, é uma pessoa preparada, os tais supostos 

doutores que não sei onde aprenderam agora a formação, mas isto é vergo-

nhoso e eu sinto-me envergonhado, porque acontece comigo e já é a segunda 

vez no meu concelho. Espero que quem tem responsabilidades do PSD pelo 

menos evite lá ter essa pessoa, porque incompetência já demonstrou, mas a 

má educação acima de tudo fica muito mal em sítios públicos e pode dar azo a 

outras coisas mais graves. Também não quero deixar de referir aqui e saudar o 

que o Tribunal Constitucional veio repor, no acordo número novecentos e qua-

renta e nove de dois mil e quinze publicado na primeira série do número duzen-

tos e sete de vinte e dois de outubro. Foi aquilo que eu também nesta Assem-

bleia fiz e afincadamente defendi que as organizações sindicais e os executivos 

das câmaras é quem tinham autoridade para negociar os horários de trabalho, 

que o governo estava a dar um passo em falso e como de facto o Tribunal 

Constitucional veio dar razão aos sindicatos e, neste caso, ao STAL que foi 

quem interpôs a acção. Mais uma vez fico contente em saber que a justiça fun-

ciona. O bem mais importante que nós temos no nosso concelho são as pes-

soas porque infelizmente são poucas, e o bem mais importante que esta câma-

ra tem são os seus funcionários e devem-se respeitar e deve haver condições 

para os motivar, para desempenharem o papel da melhor maneira para poder-

mos servir que é isso que nos compete a nós munícipes do nosso concelho. 

Deixo aqui este repto para irmos pensando se houver alguma forma de chegar 

a algum consenso. Foi reposta a justiça e, cabe ao executivo da câmara, cabe 

aos sindicatos aos representantes dos trabalhadores encontrar um contrato 

para podermos alterar aquilo que realmente a contratação colectiva nos dá di-

reito. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse:” Relativamente 

à intervenção do senhor deputado José Freire, acho que devemos respeitar e 

eu sou um defensor da democracia, mas quem disse que não se deviam discu-

tir aqui determinadas coisas na Assembleia foi um deputado do Partido Socia-

lista, se leu a ata toda. Quero dizer-lhe que, eu não sou representante do PSD 

no concelho, sou membro da Comissão Política Distrital do PSD mas não sou 

representante no concelho. Desconheço a situação, mas referiu que era um 

funcionário da câmara, disse-o claramente que seria um delegado, funcionário 

da câmara. Ora, há um contrasenso nas suas afirmações. A seguir, diz assim 

deve-se respeitar e criar as melhores condições para os funcionários, você já 

está a desrespeitar um colega, e até diz assim: os supostos doutores onde ad-

quiriram a formação, está a por em causa o ensino público. Portanto, acho que 

também deve ter algum cuidado com a intervenção. Eu percebo que é no calor 

das palavras, eu percebo o que é isso mas também deve ter cuidado da forma 

como usa as palavras, acho que deve ter esse cuidado, na minha opinião. Por-

que se é um doutor tem uma licenciatura, adquiriu a formação, acho que não 

se deve por isso em causa, mas eu percebo que é do calor do que aconteceu. 

Desconhecia, a informação que tenho é que o ato eleitoral correu com toda a 

normalidade, como tem decorrido no concelho, penso que foi exemplar. A mim, 

não me chegou ao conhecimento, mas ainda bem que a Presidente da Mesa, 

porque isso não é responsabilidade da câmara é exatamente da mesa que é 

constituída, resolveu a questão. Relativamente à questão do horário de traba-

lho, eu quero-lhe dizer, e o senhor deputado José Freire é prova disso, que 

sempre respeitei e vou respeitar os funcionários, já lhe disse mais que uma vez 

que para mim os funcionários da câmara são sagrados, sagrados no sentido 

que devem ser preservados nos seus direitos, porque eu também sou funcioná-

rio público e gosto de o ser. E quero dizer-lhe, e sabe disso perfeitamente, que 

a solução a que chegamos e que ainda está hoje implementada foi eu diria por 

consenso, a noventa e nove por cento dos funcionários, como sabe. Eu sei que 

o sindicato que representa fez uma proposta à CIM que foi discutida no âmbito 

da CIM, e sabe que há municípios que continuam com as trinta e cinco, há mu-

nicípios que têm as quarenta e há municípios como o de Vimioso que tem as 

quarenta em jornada contínua. Até hoje, nenhum funcionário da câmara de 

Vimioso levantou a questão de alterar o horário, mas atendendo às mudanças 
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políticas que ocorreram em termos democráticos eu estou convencido de que 

não demorará muito tempo em que o Governo ou a Assembleia da República 

legisle no sentido de repor as trinta e cinco horas de trabalho. Portanto, acho 

que é extemporâneo estar a fazer um acordo para uma coisa que daqui a pou-

co tempo certamente que será alterada porque é um compromisso do progra-

ma do Governo. O município de Vimioso está a cumprir a lei no sentido das 

quarenta horas optando pela jornada contínua, eu penso que, para os traba-

lhadores exatamente no respeito por eles, é melhor a jornada contínua do que 

lhe aplicar as quarenta horas, há-de concordar comigo que é verdade isso, en-

tre as duas soluções é melhor esta, porque senão tínhamos mesmo que aplicar 

as quarenta horas, como há municípios neste país que as aplicam. Agora o que 

o Tribunal vem dizer não é que as câmaras têm que aplicar as quarenta horas, 

é que não é necessário a homologação do membro do Governo dos contratos 

entre as câmaras e os sindicatos, é isto que vem dizer. O que o Tribunal Cons-

titucional diz é que, para os municípios, não é obrigatória a homologação por 

parte do Governo, não está a dizer que não podem aplicar as quarenta horas, 

não é isso. Porque, por exemplo, o caso dos enfermeiros e dos médicos vão 

continuar a cumprir as quarenta horas porque esses dependem directamente 

do Governo Central. Como os municípios têm autonomia administrativa e fi-

nanceira e bem, o Governo não deveria exigir a homologação dos acordos en-

tre os sindicatos e as autarquias, mas não vem dizer que as quarenta horas 

são ilegais, não vem dizer isso, vem apenas dizer que a negociação entre as 

câmaras e sindicatos não está sujeita à homologação do Governo. ----------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Freire. Disse: “Eu só queria 

acrescentar aqui uma coisa muito pequenina e antes de mais agradecer ao 

senhor Presidente da Câmara que explicou aqui melhor do que eu a questão 

do horário, e foi o que eu quis dizer também quando falei que o Governo deixou 

o Tribunal obrigou o Governo a deixar que a câmara e quem representa os tra-

balhadores são as organizações deles que se entendessem sem meter lá a 

unha. E foi isso que eu quis dizer, o senhor Presidente explicou melhor, mas eu 

também não disse o contrário. Quanto à questão do episódio que se passou 

nas eleições, eu falei do delegado que estava a representar o PSD que é um 

Partido Democrático que eu considero e que é a segunda vez que eu sou can-

didato e que me acontece isso com essa pessoa, que diz que chama a guarda 
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e que me põe na rua. Portanto, eu não falei mal do funcionário da câmara, 

apenas referi que é um funcionário com altas responsabilidades na câmara, e 

quem é aqui, eu penso que aqui o vereador Licínio, se estou enganado que me 

corrija o representante da concelhia do PSD, não sei se é, mas se não é eu 

procurarei saber quem é, para evitar futuros problemas com isso. Há uma coisa 

que eu nunca ponho em causa é a minha solidariedade e a defesa dos nossos 

companheiros de trabalho e dos trabalhadores que sempre defendi exaustiva-

mente até ao fim, tudo quanto é para bem dos trabalhadores”. ----------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção 

António Santos. Disse: “Dando um cunho de seriedade às palavras do José 

Freire, eu ri-me e vou explicar o porquê da minha gargalhada. Quero louvar a 

atitude que ele teve relativamente à forma como encarou a nomeação dos de-

legados às assembleias de voto, entendemo-nos muito bem, no telefone foi 

espectacular e encontramos a solução para que as coisas funcionassem em 

pleno. Surpreende-me e desculpa José, não se devem personalizar as ques-

tões não é na assembleia, é em local próprio, na altura se calhar era melhor 

pô-lo no sítio, chamá-lo à atenção porque se calhar o local mais apropriado, 

embora seja esta a mãe e a sede da democracia no concelho como tu dizes, e 

dizes bem, não me parece que seja o local próprio para personalizar estas 

questões. Porque já é a segunda vez, e pronto não se comportou da melhor 

forma, portanto não é aqui que essas coisas se discutem, na primeira vez que 

aconteceu chamava-lo à atenção, na segunda vez abanava-lo pois tens corpo 

para isso! Mas não me surpreende meu amigo José Freire que isso aconteces-

se porque e ficaste indignado pelo desrespeito das regras democráticas. Mas, 

esse desrespeito das regras democráticas acontece a todos os níveis ao ponto 

neste país, e mencionaste que foi acendida a chama da esperança relativa-

mente à solução encontrada para o Governo, também aí não foram respeitadas 

as regras do jogo democrático, esta é a minha opinião pessoal, nem sempre 

quem ganha forma Governo. Já não me surpreende nada, já vi um porco andar 

de bicicleta, não me surpreende rigorosamente nada no jogo democrático deste 

país. Quanto aos horários, não tenho nada a dizer. O Senhor Presidente já ex-

plicou bem, agora sobre esta matéria sinceramente José está tudo dito, não me 

surpreende nada, ao ponto de governar quem perde ir para a oposição quem 

ganha rigorosamente nada, tudo é possível”. ---------------------------------------------
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------- Usou da palavra o senhor deputado José Freire. Disse: “Vou ter mais 

uma intervenção pequenina, tenho que responder ao Toni, é uma pessoa que 

eu respeito muito mas também já previa que isto fosse dito e agora também já 

tenho a mania que sou político, não quero deixar de responder ao Toni. O Blo-

co de Esquerda ganhou onze deputados, o PCP ganhou um deputado, O PS 

ganhou onze ou doze deputados, o PAM ganhou um deputado, a coligação 

perdeu oitocentos mil votos e perdeu vinte e cinco deputados. Quem é que ga-

nhou as eleições?”--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Estando todos os membros na posse da informação, não houve interven-

ções. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Senhor Presidente da Assembleia propôs e foi aceite que o ponto dois 

e o ponto três, dada a sua complementaridade, fossem discutidos em conjunto, 

sendo que a sua votação ocorreria separadamente 

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação do Orçamento Mu-

nicipal – 2016. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação – Grandes Opções 

do Plano – 2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “A proposta do 

Orçamento para dois mil e dezasseis e as Grandes opções do Plano foram 

elaboradas sem que seja conhecida a proposta do Orçamento de Estado para 

dois mil e dezasseis, decorrente da situação política que todos conhecemos, 

pelo que, ainda não se encontram definidas as linhas orientadoras em matéria 

de especial importância para as autarquias, nomeadamente no que diz respeito 

à repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios e ao controlo 

de gestão dos recursos humanos nas autarquias, à descentralização de com-

petências e ao Fundo Social Municipal. No entanto, e tendo em conta os pres-

supostos referidos, foram respeitadas as seguintes orientações específicas: 

contexto de recursos economicamente restritivo e de incerteza no acesso a 

fundos comunitários; prosseguir o esforço de aproximação entre o custo dos 

serviços prestados e a receita daí proveniente promovendo a consolidação do 

funcionamento dos serviços e equipamentos; contenção da despesa corrente; 
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aposta na evolução das tecnologias de informação e comunicação, bem como 

a qualificação de pessoal e certificação dos serviços; consolidar o funciona-

mento dos equipamentos municipais; cooperação com as Juntas de Freguesia, 

e a participação dos cidadãos na vida da comunidade, apoiando o movimento 

associativo nas suas actividades de natureza cultural, desportiva, recreativa e 

social. O Orçamento Municipal como documento previsional deve garantir o 

cumprimento dos princípios e regras exigíveis pelos diplomas legais que regu-

lamentam a sua elaboração. A elaboração do Orçamento para dois mil e de-

zasseis teve em conta o contexto de recursos economicamente restritos e de 

incerteza, relativamente, como já disse, aos fundos comunitários, seu acesso e 

ao atraso na criação de condições efectivas para a apresentação de candidatu-

ras. A previsão da receita e da despesa inscrita no orçamento é de dez milhões 

quinhentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco euros. O orçamento 

para dois mil e dezasseis apresenta uma redução de onze vírgula vinte e sete 

por cento comparativamente com dois mil e quinze. Cumpre sublinhar a su-

premacia das transferências provenientes directamente do orçamento de Esta-

do, o fundo de equilíbrio financeiro, o fundo social municipal, as receitas prove-

nientes de fundos comunitários, sendo que as receitas próprias se apresentam 

com dez ponto sessenta e quatro por cento do orçamento da receita. As des-

pesas correntes representam sessenta e nove vírgula setenta e cinco por cento 

do total do orçamento, situação que se prende com a gestão e exploração das 

diversas infraestruturas e equipamentos propriedade do município. As despe-

sas de capital representam trinta e três por cento do orçamento. Quanto à dívi-

da do município, o serviço da dívida, ou seja os encargos com juros e amorti-

zações de empréstimos, representam três vírgula noventa e quatro por cento 

do orçamento da despesa. Os limites da dívida total do município à data de 

trinta de Setembro de dois mil e quinze observam a legislação em vigor sobre a 

matéria. Quanto ao Plano Plurianual de Investimentos e atendendo à incerteza 

que ainda paira, incerteza no acesso dos fundos comunitários, vamos privilegi-

ar, permitam-me que refira a beneficiação e deste edifício onde nos encontra-

mos, ou seja da câmara municipal dos Paços do Concelho, se para isso encon-

trarmos candidatura como esperamos; o apoio aos Bombeiros Voluntários de 

Vimioso que se cifra na ordem dos cento e vinte mil euros anuais; o Balneário 

Termal que contamos com o seu licenciamento definitivo em fevereiro ou mar-
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ço do próximo ano; o Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos que tem sido 

assumida por nós como uma política social fundamental no concelho, no apoio 

a crianças, jovens e idosos. Vamos continuar a privilegiar requalificações urba-

nísticas no concelho e efectivar em colaboração com a Junta de Freguesia de 

Vimioso um novo bairro ou disponibilizar lotes num terreno que foi escriturado 

para a câmara municipal num protocolo com a Junta de Freguesia para dispo-

nibilizar lotes para os particulares puderem construir. Estando ainda nós tam-

bém a pensar no Loteamento de S. Vicente disponibilizar mais lotes, cerca de 

nove lotes para construção de habitação. Vamos continuar a apostar na substi-

tuição da tradicional iluminação pública por lâmpadas LED, recordo que foram 

substituídas cerca de oitocentas lâmpadas LED no concelho, nalgumas fregue-

sias totalmente e depois nas áreas onde havia maior consumo. Devo dizer que 

esta candidatura foi feita em colaboração com os municípios que integram a 

Associação de Municípios da Terra Fria. Teremos que concluir a Estrada Muni-

cipal que liga Vimioso à fronteira conhecida pelas Três Marras. Permitam-me 

sublinhar que embora no Plano Plurianual de Investimentos não surjam muitas 

das obras, a verdade é que o paradigma autárquico como sabem tem vindo a 

mudar, mesmo a nível de competências as CIM”S estão a ganhar robustez e a 

nossa CIM Terras de Trás-os-Montes começa a ganhar robustez e dar-lhes 

notícia de que está aprovado o pacto e os montantes para a CIM Terras de 

Trás-os-Montes na CCDR-n. Ainda na última reunião na quarta-feira estivemos 

a discutir quatro candidaturas ao INTERREG bem como teremos que finalizar 

até ao final de janeiro a candidatura do PROVER que tem a ver com eficiência 

colectiva. Recordo por exemplo, o parque ambiental, as candidaturas foram 

feitas no anterior PROVER. Relativamente à CORANE da qual agora sou eu o 

Presidente durante estes dois anos, vai sendo rotativo pelas câmaras munici-

pais, dizer-lhes que também já temos aprovado junto do órgão de gestão na 

CCDR para o FEADER cerca de três milhões de euros, dois milhões e oitocen-

tos mil para o Fundo Social Europeu um milhão trezentos e trinta e nove, para 

FEDER oitocentos e três. Respeita aos quatro municípios que integram o terri-

tório da CORANE. Também somos membros através da Associação de Muni-

cípios da Terra Fria do Agrupamento de Cooperação Territorial Europeu de 

ZASNET a que como sabem viu reconhecida a reserva da biosfera em Junho e 

também estão ali representadas as candidaturas ao INTERREG que beneficia-
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rão todos os municípios. Também na Associação de Municípios da Terra Fria 

foi apresentada recentemente uma candidatura ao INTERREG que tem a ver 

com o controlo de riscos naturais, com incêndios, com inundações, e nós tam-

bém, conjuntamente com outros municípios, apresentamos esta candidatura. 

Termino assim a minha intervenção ficando à disposição para os esclarecimen-

tos que os senhores deputados pretendam”. ----------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Granado. Disse: “ Eu vou ser 

muito breve, o documento é extenso. Plano Plurianual de Investimento diz as-

sim na página vinte e um: o quadro seguinte reflete a previsão do esforço fi-

nanceiro a despender pelas diversas áreas de intervenção (classificação funci-

onal) e que se concentram em três grandes objectivos: as funções gerais, as 

funções sociais e as funções económicas. Se calhar, em vez de três púnhamos 

só duas, na minha perspectiva, e porque que faço esta pergunta? Se virmos o 

quadro em baixo diz assim: funções gerais, serviços gerais de administração 

pública vinte euros, que funções são estas? Um grande objetivo funções gerais 

vinte euros? Deixo esta pergunta”. -----------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o senhor Presidente da câmara. Disse: “Assim aconte-

ce porque nós não sabemos como é com os fundos comunitários. A rubrica fica 

aberta, tem de ficar aberta garantindo assim a integração de verbas de fundos 

comunitários. Se repararem, para o PPI, têm aí um conjunto de rubricas com 

muito pouco dinheiro. A questão que aqui se coloca é que no quadro comunitá-

rio Portugal vinte vinte, eu ainda não conheço nenhuma autarquia que tenha 

candidaturas aprovadas. Já abriram mais de cinquenta avisos para concursos 

mas todos ligados à investigação, à economia, muito para as instituições de 

ensino e muito para as empresas. Portanto, o que acontece aqui é que para os 

Paços do Concelho nós temos o projecto feito, andará na ordem dos oitocentos 

mil euros. Só que nós não podemos inscrever, no plano, como sabe verbas dos 

fundos comunitários sem que estejam contratualizadas. Como ainda não está 

contratualizado o financiamento, ele não pode aparecer no plano, por isso é 

que, se repararem aí e também no orçamento na venda de bens de investimen-

tos, e o senhor deputado chamava sempre a atenção para isso, nós púnhamos 

sempre um milhão, dois milhões que era para quê? Para depois alocar nas 

funções gerais, independentemente de termos fundos comunitários ou não. 

Neste momento, tem lá uma verba irrisória porquê? Porque tem que ser a mé-
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dia dos últimos três anos e não vendemos nada ou muito pouco, e portanto tem 

lá zero, o que significa que estes planos, cada vez mais, se aproximam da rea-

lidade. O que eu lhes quero dizer é que, por exemplo, quando estivermos em 

Abril do próximo ano a aprovar as contas do presente ano, seguramente que o 

grau de execução será superior a oitenta por cento, que nunca foi, andava nos 

quarenta, quarenta e cinco, quarenta e nove, como lhes digo é tudo uma ques-

tão de jogar aqui com os números. Neste momento, nós não podemos inscre-

ver fundos comunitários para nenhuma das obras, porque para nenhuma delas 

nós temos o contrato de financiamento, mais do que isso que lhe ia dizer há 

bocadinho. É em abril que nós aprovamos o saldo da gerência do ano anterior, 

que o ano passado andou na ordem de um milhão de euros. Ora, só em abril 

na Assembleia Municipal de abril, é que nós vamos poder reforçar muitas des-

tas rubricas com verba e poder lançar os concursos, até aqui não o podemos 

fazer. Porquê? Porque ainda não sabemos qual é o saldo financeiro do ano 

anterior, que ainda não pode estar apurado. Daí que nas funções gerais apare-

ça esta verba muito diminuta. Estamos certos de que o saldo de gerência deste 

ano que será apurado em abril andará também na ordem dos oitocentos, um 

milhão de euros não tenho dúvidas disso. Porquê? Porque isto tem a ver com a 

lei dos compromissos e a lei dos compromissos obriga-nos a fazer o cabimento 

e a ficar ali o dinheiro cativo. Imagine uma obra que devia demorar meio ano 

demora um ano o dinheiro fica ali cativo e não o posso utilizar noutra, e isto 

bloqueia a ação principalmente de pequenos municípios que tem de receitas 

próprias valores tão diminutos. Portanto, estas funções gerais aparecem aqui 

porque tem a ver fundamentalmente com a impossibilidade de ainda não poder 

inscrever dinheiros que estamos à espera que sejam integrados através da 

contratualização de fundos comunitários”. -------------------------------------------------

--- Usou da palavra a senhora deputada Maria Merência Machado. Disse: “Eu li 

aqui no que respeita às receitas de água e saneamento, apresenta um montan-

te superior à média aritmética dos últimos vinte e quatro meses. Porquê a in-

tenção do executivo municipal proceder à revisão do regulamento? Eu, à pri-

meira vista, pensei, se calhar estão a pensar aumentar as taxas de água, mas 

depois lendo bem, não, a ideia seria o contrário. Independentemente de au-

mentar ou diminuir acho que antes de se mexer nas taxas, deveriam averiguar 

quem consome a água, e fazer com que pague quem a consome, porque re-
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gam-se quintais, regam-se hortas e grandes, e pura e simplesmente não pa-

gam a água, e quem consome em casa e rega um canteiro ou outra coisa mui-

to pequenina paga ainda bastante que aqui a água não é barata. Eu tenho a 

comparação com o Porto, por exemplo, e não é barata. Se comparar por 

exemplo com o Algarve, a disparidade é muito grande no Algarve é muito cara, 

mas com o Porto já não, por exemplo. E portanto, é só uma chamada de aten-

ção a esse aspeto quem consome tem que pagar e não fugir por trás dos con-

tadores”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado José Manuel Granado. Disse: “Só 

vim aqui porque o senhor Presidente referiu e em boa hora o fez. Lembram-se 

da primeira intervenção que fiz aqui quando tomei posse, que seria crítico mas 

também saberia dar a mão à palmatória e reconhecer o mérito quando o há. 

Entre várias coisas que eu disse na altura, achei que o orçamento em determi-

nadas rubricas estava desfasado da realidade. Ainda bem que o referiu, e eu 

disse: não parece certo tanto dinheiro em terrenos, o senhor Presidente disse 

sempre se fez assim, mas chegou o bom senso”. ----------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel João Português. Disse: “So-

bre o orçamento, gostava de um esclarecimento. Eu aprendi que as despesas 

de investimento nunca deviam ser inferiores às despesas de funcionamento, no 

nosso caso, temos nas despesas de funcionamento o dobro. Portanto eu que-

ria perguntar se há aí uma jogada de malabarismo contabilístico para manter 

as contas legais ou se essa regra não se mantém. Dizia-me uma vez um mem-

bro da Comissão de Coordenação da Região Norte que, simultaneamente, era 

professor no CEFA em Coimbra, dizia assim: os presidentes de câmara a pri-

meira vez que ganham as eleições fazem tudo muito direitinho portam-se muito 

bem, depois aprendem uns com os outros e baralham-nos as contas todas. Era 

só esse esclarecimento”. ------------------------------------------------------------------------ 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Agradeço as 

questões. Quanto à D. Merência, se repararem na ordem de trabalhos vão ser 

actualizadas todas as taxas em função do valor da inflação à exceção da água 

e saneamento. Tem toda a razão, de facto a água que entra nos depósitos é 

muito mais do que aquela que é cobrada, mas isso já é um problema que vi-

nha. Temos feito uma ação de sensibilização enorme, quando nós lançamos 

ainda no anterior executivo um concurso para entregar a uma empresa a leitura 
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e cobrança da água, em cerca de seis sete meses recuperamos duzentos mil 

euros, e estamos novamente a fazer esse esforço. Porque todos temos res-

ponsabilidades, se souberem de casos digam-nos, apontem-nos que nós va-

mos lá, porque é muito difícil nós chegarmos ao pé de uma pessoa, dizer que 

tem o tal “ truque” para gastar mais água do que aquela que o contador con-

some, temos de ter alguma certeza daquilo que estamos a fazer. Que eles 

existem, isto é como as bruxas eu não acredito mas que existem, existem. Nós 

sabemos disso mas não vamos estar aqui a contabilizar a água com que às 

vezes regamos os jardins, que utilizamos nos edifícios da câmara, portanto as 

perdas não correspondem a isso tudo. Mas nós sabemos que há determinadas 

localidades, por exemplo nós temos um problema em Vale de Frades que não 

tem a ver com o consumo, andamos lá já há dois ou três meses, já descobri-

mos fugas, há outras que ainda não conseguimos identificá-las. Já descobri-

mos duas e queremos ver se ainda identificamos outra. Havia perdas, era im-

possível gastar-se tanta água, uma aldeia com tão poucos consumidores como 

é que gastava tanta água! Havia problemas na rede estamos a resolver esses 

problemas. Agora nós não vamos aumentar o preço da água enquanto a ER-

SAR não nos obrigar porque se nos obrigar, porque como aqui bem disse 

quem gasta tem que pagar. Pois, mas se à câmara a água custa cem, tem que 

ter de receita cem, e não tem. Segundo a lei que existe que é a do consumi-

dor/pagador, utilizador/pagador devíamos aumentar o preço da água e do sa-

neamento, não o vamos fazer. Mais, como assumimos o compromisso com as 

IPSS”s ainda queremos este ano, porque faz agora um ano que eles começa-

ram a pagar, vamos restituir-lhe cinquenta por cento daquilo que eles gasta-

ram, ainda este ano e já há aqui vários pedidos para levarmos à reunião de 

câmara. Queremos ver se ainda este ano restituímos metade dos consumos, 

cinquenta por cento dos consumos. Na certeza de que também nessas IPSS”s 

em todas elas ou praticamente em todas elas os consumos reduziram significa-

tivamente, afinal quando pagamos temos mais algum cuidado, já teve também 

esse efeito porque todos têm de pagar. Em termos de lei, como bem disse, 

quem gasta tem de a pagar, seja o privado, seja o público seja o da IPSS”s. 

Mas, repito, se souberem de situações em que há manifesta fraude na utiliza-

ção da água pública, eu agradecia que pusessem o dedo na ferida, porque, nós 

às vezes, não descobrimos as situações todas, já descobrimos muitas. Agora 
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evidentemente que a receita que tínhamos comparada com anos anteriores já 

subiu sem termos que aumentar o preço da água, pelo contrário diminuímo-lo, 

porque aumentamos o segundo escalão de cinco até quinze e era de cinco a 

dez metros cúbicos, até diminuímos o preço da água. Relativamente ao senhor 

deputado José Granado, é assim: o bom senso sempre existiu, as regras legais 

é que nos obrigam a fazer isto, porque antes as regras permitiam fazer aquilo 

ninguém estava fora do bom senso, o bom senso sempre existiu. E eu sempre 

aqui disse em anteriores executivos, e neste, que as taxas de realização dos 

PPI quando eram de quarenta eu não estava preocupado com isso porque es-

tavam lá inscritas muitas obras que nem chegavam a ser feitas, e isso baixava 

a taxa. A verdade é esta, o que a mim me preocupa é a realidade dos factos, 

os papeis são importantes sem dúvida mas o que me preocupa depois é a exe-

cução no terreno, isso é que me preocupa. E é evidente que se quiséssemos, 

passando para a questão do senhor deputado Manuel João não há aqui mala-

barismo nenhum, é que o tal saldo de gerência que será cerca de um milhão de 

euros é para ser aplicado em investimentos de capital e a partir daí a taxa so-

be, mas como ainda não sabemos qual é, não temos a possibilidade. Agora 

uma coisa nós sabemos, é que as despesas correntes sabemos que são aque-

las designadamente com o salário dos funcionários. E essas não temos dúvi-

das, a iluminação pública, AGS, o lixo todas estas despesas correntes nós sa-

bemos quais são, oxalá que elas não aumentem, mas vão aumentar porque os 

vencimentos dos funcionários vão aumentar. Já as despesas correntes vão 

aumentar obrigatoriamente, porque as despesas com o pessoal vão aumentar, 

como sabem. Aumentariam independentemente de qual fosse o Governo, to-

dos prometiam que iam aumentar, uns prometiam mais, outros menos mas que 

aumentam, aumentam, só que nós ainda não temos essa previsão. Portanto, 

as despesas com o pessoal já sabem, para o próximo ano, vão aumentar, e 

ainda bem que há mais dinheiro para os cidadãos para as pessoas, se o orde-

nado mínimo aumentar como há funcionários na câmara com o ordenado mí-

nimo vamos aumentar as despesas com o pessoal. Não nos vão dar mais di-

nheiro para pagar aos funcionários, não, nós é que vamos ter de fazer menos 

investimento para poder pagar mais aos funcionários, mas é isso que aqui está. 

As despesas de investimento têm muito a ver com o que vamos ter de fundos 

comunitários. Se conseguirmos muitos fundos comunitários, se os fundos co-
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munitários vierem com financiamento de oitenta e cinco por cento, significa que 

a câmara só põe quinze por cento. Nós, com as beneficiações urbanísticas que 

fizemos agora recentemente no concelho, andará na ordem dos quatrocentos, 

quinhentos mil euros. Se pudesse, tudo isso ser financiado, tínhamos gasto 

muito menos, e deixávamos outra margem para outro financiamento. Mas, 

também temos que ir fazendo investimentos, sabendo que no próximo quadro 

comunitário há determinados investimentos de capital que não vão ser financi-

ados, basta olhar para o quadro comunitário como ele está arquitetado. Tem 

tudo a ver com a dinamização económica, tem tudo a ver com investigação, 

tem tudo a ver com o combate à pobreza às desigualdades sociais. Em termos 

de obra física, toda a gente percebe, ao olhar para este quadro comunitário, é 

muito insipiente, e portanto o paradigma das autarquias também tem que mu-

dar. Nós estamos agora a fazer um estudo na CIM para ver quais são as ne-

cessidades efetivas de formação e estabelecer um programa de combate ao 

insucesso escolar. Mas antes, quando eram as câmaras que tinham estes pro-

gramas de combate ao insucesso escolar, eram programas diretamente do Mi-

nistério da Educação. Portanto, há transferências que passam para nós mas há 

também candidaturas a fundos comunitários para isso. Habituamo-nos durante 

este tempo todo a ver as câmaras municipais como aquelas que fazem edifí-

cios, fazem estradas, fazem ruas. Mudou o paradigma, temos que perceber 

isso. Agora que vamos continuar a fazer requalificações, obviamente que va-

mos, gostava de requalificar toda esta zona envolvente do lado de lá da igreja. 

Se houver financiamento far-se-á. Por isso é que nós aprovamos aqui, na últi-

ma Assembleia Municipal, a Área de Reabilitação Urbana de Vimioso. Quem 

nos dera a nós arranjar financiamento para esse programa. Agora ele ainda 

não está refletido no plano, designadamente nas despesas de capital, porque 

nós ainda não temos nenhum contrato de financiamento. Ou seja, daquilo que 

temos mais ou menos, a certeza do dinheiro que vamos ter que é o que vem do 

FEF e vai ser gasto sessenta e tal por cento em despesas correntes obrigatori-

amente e trinta e tal em despesas de capital, o que me parece que para uma 

câmara como a nossa é significativo. O paradigma mudou completamente e os 

senhores presidentes de junta já perceberam também isso. Portanto, dinheiro 

para grandes obras só com fundos comunitários. Obviamente que aquelas re-

parações que vejamos que são necessárias, fundamentais e urgentes, vamos 
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fazendo e temo-lo feito com dinheiro exclusivo da autarquia, à exceção da Es-

trada das Três Marras. Como sabem é dinheiro da autarquia porque vamos ter 

que o pagar nós, mas que foi com recurso a um empréstimo para o efeito e que 

aqui foi aprovado”. --------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Carlos Ataíde Fernandes. Disse: “Tirei 

agora umas notas aqui nesta discussão e queria manifestar então estas notas. 

É o seguinte: o orçamento, no meu entender, já ando aqui há alguns anos, está 

a ficar um bocado monótono, é praticamente todos os anos as mesmas rubri-

cas, não se vislumbram novos projectos de relevo que fomentem um investi-

mento e a criação de emprego. Os fundos provenientes da União Europeia têm 

vindo a diminuir constantemente, podem ver isso na página onze. As despesas 

correntes, como aqui já foi falado, têm vindo a aumentar e por via de investi-

mentos que se fizeram nomeadamente nas termas. Investimentos que têm sido 

feitos que acarretam despesas devido à sua manutenção e, depois mais des-

pesas correntes, menos investimento para obras que seriam necessárias. Con-

gratulo-me que as contas do município estão controladas, a câmara não tem 

dívidas, mas receio que não seja suficiente para manter o concelho vivo. Às 

vezes, em conversa com colegas meus, até me costumo gabar, embora não 

seja eu o responsável, que a nossa câmara não tem dívidas, tem as contas 

controladas e é um bom exemplo no país. Mas todos os dias pessoas desapa-

recem, ainda não sei aqui há quantos dias houve um funeral em Argozelo e 

parece que naquele dia faleceram quatro pessoas e não nasceu ninguém. O 

concelho está a ficar deserto cada vez pior e temo que estes orçamentos não 

sejam usados suficientemente para manter o concelho vivo. Não estou aqui a 

criticar ninguém, sei que aqui é difícil mas gostaria de ver no orçamento proje-

tos inovadores, projetos que tragam futuro ao concelho. Já falei várias vezes, 

inclusive quando era vereador, numa incubadora de empresas na zona indus-

trial, nunca vi fazer nada e a zona industrial continua sempre igual. Melhor 

aproveitamento de recursos naturais, e temos muitos recursos naturais devia 

ser mais explorada esta questão. Captação de investimento estrangeiro, con-

curso de ideias, já falamos em concurso de ideias que podia ser posto em prá-

tica, dar um prémio, como se faz com o prémio do bebé, a pessoas que quei-

ram investir no concelho, pessoas que tenham ideias a melhor ideia que seja 

premiada e ser levada para a frente, isso é fundamental. Há pessoas que têm 
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ideias, nem todos nós temos ideias, e temos de recorrer a quem as tem. São 

ideias que na minha maneira de ver as coisas seriam mais exploradas. O or-

çamento está controlado em termos de dinheiros, está tudo correto mas tem 

que haver ideias novas, tem que haver ideias que fomentem a criação de em-

prego, que fomentem a entrada de pessoas novas no concelho”. -------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Jorge Fernandes. Disse: ”No segui-

mento da intervenção do meu colega Carlos, eu venho aqui também lançar 

uma pequena provocação nesta fase inicial da minha intervenção. Digamos 

que esta discussão que hoje temos aqui, se nos recordarmos da discussão que 

tivemos aqui o ano passado basicamente estamos a falar do mesmo, não há 

aqui nada de novo, é a minha opinião. Uma das estratégias do plano é consoli-

dar o funcionamento de novos equipamentos sobre responsabilidade direta em 

termos financeiros do município como sejam o Pavilhão Multiusos, Parque de 

Campismo, Canil Intermunicipal, Complexo Desportivo entre outros. Importa 

referir aqui que há um conjunto de investimentos que foram feitos em anterio-

res mandatos, e que na realidade atual não estão a ser aproveitados. Passo a 

citar um investimento aqui bem perto junto a este parque de estacionamento, 

penso que será um museu. Sempre que passo ali estaciono ali o meu veículo 

vejo que é um edifício que está a degradar-se e praticamente nunca foi usado. 

Outro exemplo Parque de Natureza e Aventura, já se gastaram milhares de 

euros dos contribuintes e de fundos comunitários, é um investimento que está a 

decorrer há vários anos e resultados práticos, poucos! Poderia dar mais exem-

plos. Importa trazer alguma rentabilidade, de forma direta ou indirecta, para um 

conjunto de investimentos que foram feitos ao longo dos últimos doze anos no 

concelho. As minhas preocupações são as mesmas que fala o meu colega Car-

los: zona industrial investiu-se consideravelmente, nos últimos anos quantas 

empresas novas se instalaram na zona industrial, poucas ou nenhumas nos 

últimos dois anos. Comércio local está débil, pouca gente pouco movimento a 

nível do comércio local, portanto é preciso fazer aqui uma reflexão no futuro do 

nosso concelho, onde estamos e para onde queremos ir. A câmara é composta 

por inúmeros técnicos superiores o executivo é composto pelo Presidente, dois 

vereadores, adjuntos e chefe de gabinete, portanto importa ter uma estratégia 

de futuro não é fazer mais do mesmo. Eu acho que aqui estamos a discutir 

mais do mesmo, que se tem discutido nos anos anteriores, portanto nós aqui 
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temos de ter uma visão de futuro, é a minha opinião pessoal”. -----------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Muito obrigado 

pelas intervenções, mas permitam-me que diga já tirando a questão do projeto 

de incubadora de empresas, gostava de saber o que se pretende com a incu-

badora de empresas, porque eu quero dizer-lhes que todas as associações no 

concelho de Vimioso são apoiadas direta e indiretamente pela Câmara Munici-

pal. Se isso tem a ver com a incubação de associações e futuros investimen-

tos, está a ser feito. Agora se me fala em criar pavilhões na zona industrial para 

eventualmente alguém lá se poder fixar, eu gostava primeiro era que o particu-

lar chegasse à câmara e já lançamos o desafio a muitos a dizer quero investir 

nisto. Mas vai investir mesmo? Não imaginam os terrenos da zona industrial e 

as promessas de investimento mas que depois chegam aos fundos comunitá-

rios, e como sabem as taxas de comparticipação têm vindo a descer. O senhor 

membro Jorge Fernandes sabe disso, que as taxas de financiamento até têm 

vindo a descer, os privados retraem-se. Já agora vai haver um investimento na 

zona industrial, resultou do concurso público, que é uma empresa que vai lá 

instalar o gás natural para abastecer toda a vila de Vimioso, e outros que se 

querem instalar mas que estão sempre à espera dos fundos comunitários. Nós 

temos ajudado todos na obtenção desses fundos comunitários. Ainda ontem 

mesmo, estava a falar com potenciais investidores exatamente por causa da 

estratégia deficiência colectiva no concelho. As intervenções são semelhantes, 

mas diz o senhor deputado Carlos Fernandes, o orçamento é monótono. Dê-

me lá uma ideia para o tornar ativo. Não temos que ter despesas correntes pa-

ra o pessoal, não temos que pagar o lixo e a água? Então não tem que estar no 

orçamento? Chama-lhe a isso monotonia? Agora o que pode dizer é que o pla-

no é monótono não é o orçamento, não confunda as coisas e já andou cá tan-

tos anos não as devia confundir! Uma coisa tem a ver com o plano e deixei 

aqui claramente esclarecido que não sabemos quais são os fundos comunitá-

rios que vamos ter, eu podia inscrever aqui mil e uma coisas, não o posso fazer 

porque depois não tenho dinheiro para introduzir o plano, porque neste mo-

mento o próprio Estado quando transfere o FEF já diz tanto para despesas cor-

rentes, tanto para capital. Temos de cumprir esses rácios. Eu acho que, às ve-

zes se fala com desconhecimento das coisas, e às vezes parece-me que isso é 

mais grave. Depois diz assim: é necessário atrair gente para o concelho. Apoi-
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amos a Mirandesa, criamos as Termas, estão lá cinco ou seis postos de traba-

lho, temos o Parque Ibérico de Natureza e Aventura queremos lá ter postos de 

trabalho, ele vai funcionar. No próximo ano, quero que esteja a funcionar por-

que estou à procura de financiamentos para pagar o financiamento desse Par-

que Ibérico. As propostas que temos para funcionamento do Parque Ibérico, 

para que ele funcione e tenha visibilidade, anda na ordem dos cento e cinquen-

ta mil euros/ano, porque é preciso pagar aos técnicos. Estamos nós a criar o 

emprego! Nas termas com o investimento que fizemos, vamos gastar com os 

equipamentos. Então, não gastamos com o Campo de Futebol? Ainda bem, 

olhe o Argozelo tem tido excelentes vitórias, está de parabéns, se não tivésse-

mos Campo de Futebol, o Argozelo não podia jogar no concelho. Mas o Campo 

de Futebol acarreta despesas de água, de luz de manutenção, despesas cor-

rentes, quer dizer querem os equipamentos mas depois não podemos gastar 

com equipamentos, claro que temos que gastar com os equipamentos. Se te-

mos um Campo de Futebol temos que o manter, se temos o Multiusos temos 

que o manter, se temos Termas temos que as manter. Obviamente que estes 

custos de manutenção dos equipamentos vão aumentando obrigatoriamente, 

ou então construímos e deixamos cair! Diz o senhor deputado Carlos que os 

fundos comunitários diminuíram. Mas já viu candidaturas abertas? Claro que 

diminuíram. Se reparar os fundos comunitários é no auge dos programas co-

munitários que eles vieram, que é quando todas as câmaras puderam ver 

aprovadas candidaturas. Eu disse-lhes, na última Assembleia Municipal, que 

ainda conseguimos ir ao overbooking financiar o edifício que fizemos acoplado 

às termas, o novo furo das termas e os arruamentos que foram feitos em An-

gueira e Matela. Ainda conseguiu este executivo ir buscar financiamento para 

obras dessas. Portanto, tudo o que é fundos comunitários nós lá vamos, sabe 

porquê? Porque temos uma situação financeira estável e sendo um dos muni-

cípios que tem a taxa de execução maior em termos de fundos comunitários, 

isso valoriza nas candidaturas quando vamos concorrer com outro município.  

Depois diz, investimentos que acarretam despesa, então o que me está a dizer 

é, não façam investimentos, pois claro que acarretam despesa. Obras que se-

riam necessárias, quais senhor deputado Carlos Fernandes? Quais são as 

obras que seriam necessárias, diga, apresente, tem que dizer quais são as 

obras que seriam necessárias, tirando a incubadora de empresas, é necessário 



 21 

dizer quais as obras que seriam necessárias, que criem riqueza e não despesa. 

Isto é importante que se diga, é que é muito fácil ser oposição, dizia ontem al-

guém, é tão difícil ser governo, vai ver como vai ser difícil ser governo para 

quem está lá agora, também. Diz ainda: receio que não seja suficiente para 

manter o concelho vivo. Eu também receio, mas damos apoio aos bebés, nós 

damos apoio à escola, eu diria que oitenta/noventa por cento dos alunos nós 

financiamos quase tudo, é a alimentação, é o transporte, é o material escolar, 

financiamos mais de quarenta alunos em propinas para facilitar aos pais, finan-

ciamos os agricultores com cerca de dez mil euros à OPP fora as ajudas que 

damos à Mirandesa, fora os concursos, terrenos na zona industrial continuando 

a um cêntimo, eu gostava que me dissesse qual foi o investidor na zona indus-

trial que pagou licenciamento pela obra que lá fez, e está nas taxas, foi criado 

um regulamento para os isentar. Quem são os investidores que pagaram licen-

ciamento? Quem foram? Nenhuns, pagam zero de taxa de licenciamento. Por-

quê? Porque esta câmara os isenta, basta que crie um posto de trabalho. 

Qualquer investidor que invista no concelho de Vimioso, seja na zona industrial 

ou noutro sítio, se criar postos de trabalho nós isentamo-lo de licenciamento, e 

olhe que, às vezes, com défices para a câmara superiores a dez mil euros em 

licenciamento, porque é pela área construída. O nosso trabalho é todos os dias 

para que o concelho esteja vivo. Agora, este ano, vamos dar o prémio a vinte e 

quatro ou vinte e cinco crianças, o ano passado demos a dezanove, mas só na 

quarta-feira foram sepultadas quatro pessoas no concelho, a culpa é do Presi-

dente da Câmara, querem ver! Mas, quais são as estratégias que têm para in-

verter? É que o problema é que acontece em todo o interior, o executivo está 

aqui mas a oposição tem que apresentar soluções alternativas, quais são? Vo-

cês pretendem ser executivo com que propostas, quais são as propostas? En-

tão uma oposição é para quê? É só para o bota-abaixo? O concelho está de-

serto, se repararem eu dou sempre o exemplo da minha família, foram sete 

pessoas que saíram de Algoso em oitenta e dois porque não havia ensino se-

cundário em Vimioso, e sempre lutamos por ele. Eu sei que é muito fácil estar 

desse lado, pede-se a terra e o céu o problema é que é preciso ter meios para 

o fazer. O Plano e Orçamento monótonos, claro que há coisas que têm de ser 

monótonas, que são as despesas correntes, essas têm que ser monótonas 

mas todos os concelhos os têm. Vejamos: aumentamos a zona industrial? Não, 
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não é necessário; apoiarmos os locais? Apoiamos em tudo o que pudermos 

apoiar. Já falamos com a AICEP, já falamos com CCDR, no sentido de conse-

guir que algumas empresas que queiram investir porque nós temos condições 

em Vimioso. Em Vimioso, tem que haver outro tipo de discriminação, seja por 

que governo for. Reparem, vamos para a zona industrial, quem lá está? Basi-

camente locais. Revêm-se na sua terra, está tudo ligado à agro-indústria. Va-

mos continuar a apoiá-los. Reclamam um orçamento para manter um concelho 

vivo. Sinceramente são palavras muito bonitas mas sumo, espremido muito 

pouco. Projetos inovadores, tirando a incubadora de empresas que salvo erro 

existe apenas em Mirandela e tem a ver exatamente com a disponibilidade, 

penso eu não quero jurar, de locais para as empresas começarem a crescer. 

Olhe se quiserem ir para o edifício destinado a museu de arte sacra, venham 

as empresas, o espaço é de graça! A incubadora de empresas é exatamente 

isso. Está bem, mas sabe onde Santo Tirso está localizado? Ao pé das auto-

estradas todas. Depois, os recursos naturais, não aproveitamos os recursos 

naturais. O Parque Ibérico tem a ver com recursos naturais, as termas tem a 

ver com recursos naturais a mini-hídrica o ICNF insiste em chumbá-la. Que 

culpa temos nós? Mais grave é que o primeiro projeto que foi chumbado na 

fase final na declaração de impacto ambiental, e este projecto foi chumbado 

mal foi submetido com as correções do primeiro. Sabe qual é o problema? Fez-

se o Baixo Sabor e não nos vão deixar fazer a mini-hídrica. Tudo o que esteja 

no Rio Angueira e no Rio Maçãs vai ser complicadíssimo, porque as medidas 

de impacto ambiental, as medidas de minimização dos impactos ambientais da 

barragem do Baixo Sabor estão a ser executadas nos territórios a montante. Já 

reuni com a EDP por causa do Fundo Baixo Sabor que acho que Vimioso tem 

que ter também aqui algum benefício sobre isto e esperemos vir a tê-lo. Capta-

ção do investimento estrangeiro, eu já reuni com a AICEP nesse sentido. Hou-

ve a possibilidade de um investimento chinês, reuniu-se com os agentes que os 

trariam mas é que eles depois ficam pelo caminho, não chegam cá! O que é 

que a câmara lhe pode dar legalmente? Terreno a um cêntimo, licenciamento 

zero. Depois eles dizem assim: e os custos de transporte? E a mão-de-obra 

qualificada? Como é que se faz? O que nós estamos a pensar para este edifí-

cio, quando tivermos alguma verba, é colocar lá serviços da câmara municipal, 

nomeadamente a secção de obras e na, secção de obras, fazer o que inicial-
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mente estava previsto, duas casas para habitação social, uma em baixo e outra 

em cima. Ainda não o podemos fazer porque ainda não tivemos dinheiro para 

adaptar o edifício para ali colocar serviços da câmara municipal, que ficam 

também de bom acesso que tem todas as condições e conseguimos rentabili-

zar este edifício para habitação de quem precise e aquele edifício poder vir a 

ser ocupado. Quando é, não sei, quando tivermos verbas para fazer as obras 

de adaptação do edifício. Por isso não queremos que o edifício se degrade te-

mos tido o cuidado na sua manutenção fundamentalmente interior. Quanto ao 

Parque de Natureza e Aventura, como lhe disse já tenho propostas de associa-

ções da AEPGA, da ALDEIA para desenvolverem ali actividades, mas obvia-

mente que eles têm de pagar aos técnicos deles. Já  disse que as propostas 

quer de uns quer de outros rondará os cento e cinquenta mil euros por ano, 

que é para ter ali actividades todos os fins-de-semana que é para ter ali os bur-

ros. Agora o que estamos a tentar fazer através do PROVER ou através de 

uma candidatura de INTERREG, através da CIM, conseguir financiamento por-

que há dinheiro para ações imateriais. Como sabem está lá instalada a Porta 

da Rota da Terra Fria e nós vamos ter que no imediato encontrar uma alternati-

va para que pelo menos a porta esteja aberta. Pergunta ainda: quantas empre-

sas se instalaram na zona industrial? Instalaram-se algumas. São poucas? São 

as que são. Se formos comparar em termos percentuais as que se instalam 

noutros e as que se instalam aqui, a diferença não há-de ser muita. Eu gostava 

que se instalassem muitas mais. Mas eu volto a perguntar: que mais é que a 

câmara pode oferecer ou disponibilizar aos empresários para se instalarem na 

zona industrial? O comércio está débil. Claro, se há pouca gente há pouco co-

mércio, é normal que assim aconteça, mas infelizmente é um problema do inte-

rior. Relativamente às termas, é curioso que praticamente todas as funcionárias 

que trabalham nas termas já todas foram mães enquanto funcionárias nas ter-

mas! Se nós não criássemos as termas não tinham nascido quatro ou cinco 

crianças que estavam no concelho porque, se calhar, essas senhoras, técni-

cas, que lá estão a trabalhar não estavam a trabalhar no concelho. Estão a tra-

balhar no concelho porque temos termas. Agora, não pode ser só a câmara a 

criar postos de trabalho porque como bem diz isto dá despesa e aumenta as 

despesas correntes, mas eu penso que um investimento que fixa gente, gente 

jovem e que pode ter filhos que é um bom investimento. Portanto, quando está 
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a dizer que fazemos mais do mesmo, eu constato: o senhor deputado continua 

a fazer mais do mesmo porque não traz novidade nenhuma”. ------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Jorge Fernandes. Disse: “Em relação 

à zona industrial, a questão de qualquer empresário estar isento de todo o tipo 

de taxas, e frisou que gastaria ou pouparia cerca de dez mil euros mais ou me-

nos é importante não esquecermos que atendendo à configuração que os ter-

renos têm na zona industrial, muitos dos empresários que quiserem ali fazer 

investimento, as infra-estruturas, muros de betão, enchimento do terreno para 

edificarem o edifício que pretendem fazer, gastam em média quinze a vinte e 

cinco mil euros, é importante clarificar esse ponto. Mais do mesmo, senhor 

Presidente pede à oposição para lhe apresentar grandes opções grandes pro-

jetos, é natural que a oposição não está em condições de apresentar grandes 

projetos ao executivo. O senhor Presidente está nesta câmara há catorze anos 

a tempo inteiro, doze anos fazendo parte de anteriores executivos e dois sendo 

Presidente de Câmara portanto ninguém melhor do que V.Exª. poderá apresen-

tar as melhores soluções para o concelho, a oposição cá estará para o apoiar 

sempre na linha da frente como sempre o fez até aqui, e cá estará para o apoi-

ar. Poderá lançar alguns reptos, algumas ideias, isso sempre o irá fazer. Agora 

não tem condições técnicas para o fazer, até porque cada um de nós anda na 

sua atividade profissional e não tem tempo para estudar qualquer tipo de dos-

sier que seja. V. Exª tem todas as condições necessárias tem dois vereadores 

que o apoiam a tempo inteiro, tem um chefe de gabinete, tem os adjuntos que 

andam aí no terreno diariamente e tem todos os técnicos à disposição na câ-

mara municipal, e em parceria com determinadas instituições está em melhores 

condições para o fazer. Nenhum de nós tem o mínimo de condições para o fa-

zer à sua semelhança. Portanto, peça-nos sim senhor para lhe apoiarmos uma 

boa estratégia de desenvolvimento para o concelho, nós cá estamos para o 

fazer. Agora poderemos apresentar-lhe algumas propostas, algumas ideias. 

dou-lhe aqui um exemplo sei que a câmara de Valpaços, há bem pouco tempo, 

pegou em todos os produtores do concelho independentemente dos apoios que 

haja nas CIM”s ou noutros organismos que apoiam as câmaras na participação 

de eventos internacionais ou outros quaisquer. Pegou em todos os produtores, 

colocou técnicos a informarem-se sobre o assunto de determinados produtos 

de determinadas empresas, colocou técnicos da autarquia na linha da frente 
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em stands em feiras internacionais, em feiras em Lisboa para expor os produ-

tos locais junto de investidores estrangeiros. Isso são boas iniciativas, é um 

pequeno exemplo. É importante atrairmos investimento para o concelho e lan-

çar novas empresas, mas depois acho que também deve haver após esse pro-

cesso um certo acarinhamento de algumas empresas, um certo apoio em ter-

mos de promoção dos produtos, em termos de dinamização, e de replicar al-

guns bons exemplos para outros porque esses exemplos vão trazer mais-valias 

para todos, acho que isso são pequenas coisas que são muito importantes, que 

temos que as ter sempre em consideração. Porque quem investe e quem tra-

balha cá diariamente com recursos privados faz um esforço tremendo para es-

tar aqui instalado e cria receitas diárias, são pequenos exemplos.” -----------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Granado. Disse: “O senhor 

Presidente referiu que não temos ensino secundário aqui, infelizmente claro 

que não temos, é evidente que a culpa não é sua como referiu, mas se calhar 

se fossemos mais proativos se calhar tínhamo-lo tido. Se calhar, hoje, já não o 

tínhamos. Recordo-me e espero não fazer melindre com isto que vou dizer, há 

muitos anos era o senhor Presidente da Assembleia, o Presidente da Câmara, 

disse assim: eu se não me puserem o ensino secundário em Vimioso, demito-

me, recorda-se de ter dito isso. A culpa não é sua mas se tem tomado a inicia-

tiva de se ter demitido naquela altura, talvez fosse um incentivo para criarem 

aqui o ensino secundário. Eu só vim aqui essencialmente para pedir um escla-

recimento meu, se calhar é ignorância minha, num documento que foi entregue 

aqui diz assim: mapa das participações da entidade nas últimas folhas, partici-

pação das entidades societárias e diz assim: Laboratório Regional de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Estou intrigado, se calhar é ignorância minha, onde é que 

funciona? Na minha opinião daquilo que tenho ouvido ou foi encerrado ou está 

para ser encerrado, ou estou enganado?”. -------------------------------------------------  

------- Usou da palavra o senhor deputado José Freire. Disse: “Relativamente 

ao que aqui foi dito, implica-nos a todos. Realmente, o que se passa no nosso 

concelho e nos outros, infelizmente não é só no nosso, porque se fosse só no 

nosso era um mal que poderíamos resolver nós com facilidade. Mas isto é nos 

concelhos todos do interior, e acho que todos estamos aqui na defesa para in-

verter aquilo que se tem feito e, se calhar, já tivemos algumas possibilidades de 

o fazer. Refiro-me a uma medida que se tentou fazer e não quisemos, que foi a 
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regionalização, porque hoje obrigam-nos a ter os mesmos procedimentos que 

têm em Lisboa,  no Porto e no litoral e é isso que realmente temos de contrariar 

e valorizar a nossa interioridade assim como as ilhas. Dou aqui o exemplo das 

ilhas. Há coisas que temos de fazer e mostrar o nosso descontentamento com 

o governo, o mal não é da câmara é nosso, é das pessoas, é da câmara, é do 

governo, é da europa e é do mundo. Infelizmente é a política dos mais podero-

sos que está a vingar e os mais fracos somos sempre os mais prejudicados. É 

esta política que temos que inverter. Não é culpa da câmara porque se a câma-

ra pudesse resolver isto já nem tinha sido ali o senhor Presidente da Assem-

bleia que foi Presidente da Câmara já os anteriores tinham resolvido isto, é 

uma coisa que tem que nos implicar a todos e tem que nos levar a todos na 

defesa do nosso concelho. Mas também não deixo de dizer que há coisas que 

nós podemos fazer e, não querendo tornar repetitivo, vou deixar aqui um repto 

ao senhor Presidente. O sector primário é o único setor que cria riqueza no 

concelho de Vimioso, poucos mais temos e o setor primário continua a ser 

abandonado, continua sem referência do senhor Presidente da Câmara. Deram 

dez mil euros à OPP de Palaçoulo, faz-se o concurso de Bovinos mas de cer-

teza que uma vez que vem cá um dia para o moto clube gasta mais do que à 

OPP, gasta mais do que com os Bovinos e gasta mais do que com as associa-

ções que estão aqui a viver. Essas prioridades temos que ver quais são e quais 

as que criam riqueza no concelho. Mais uma vez repito, o setor primário é o 

sector que nunca foi visto por este executivo, pelo anterior e pelos anteriores 

que estiveram cá, e sempre me debati nisso, e fico triste que a câmara não te-

nha um gabinete devidamente apetrechado para tratar do setor primário. No 

entanto, quero felicitar a câmara pela forma como desenvolveu um processo, 

que vai ser discutido aqui, que é na legalização dos estábulos. Apoio nesse 

ponto, mas esse trabalho se calhar tivemos que andar a fazer aí por outros 

caminhos para a câmara tomar essa posição. Se houvesse esse gabinete, se 

calhar, esse problema já estava resolvido, mas congratulo-me com a posição 

que a câmara tomou. Isto de criarmos ideias não é fácil. Infelizmente nós so-

mos dos concelhos mais desertificados ou mais despovoados do país”. ----------  

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, 

António Santos. Disse: “Eu só subi à tribuna apenas para dizer que de facto 

partilho ou partilhamos todos da mesma opinião relativamente às preocupa-
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ções dos membros que me antecederam nas suas intervenções. Algumas ve-

zes acredito que adormeçamos a pensar nisto, comigo acontece precisamente 

muitas vezes, adormeço a pensar quais as soluções para o concelho de Vimio-

so. Adormeço porque saio do café em Carção quero divertir-me um pouco, 

passar um bocado de tempo a ver televisão e a jogar a sueca, nem parceiros 

arranjo para jogar a sueca! Penso que isto acontece em todas as freguesias e 

também acontece em Vimioso. Queria acreditar que, ao menos os emigrantes 

primeira geração, regressassem para gozar aqui as suas reformas, dinamizar 

como diz agora o primeiro-ministro o consumo interno, porque agora o primei-

ro-ministro António Costa tem uma solução que acho que também é credível e 

sinceramente apoiarei que é dinamizar o consumo interno e não só apostar nas 

exportações como dizia o anterior primeiro-ministro. Eu queria acreditar que os 

emigrantes viessem aqui gozar as suas reforma, e como estava a dizer dinami-

zar o consumo, aumentar o consumo por forma a que se criasse riqueza e 

houvesse mais investimentos ao menos nessa área de prestação de serviços a 

essas pessoas que aqui vinham gastar a sua reforma. É claro que isto não 

acontece, e não acontece por uma razão muito simples, porque como dizia há 

bocadinho ainda em conversa acho que era o José Granado e o senhor Vice-

Presidente da câmara, os emigrantes enfrentam um problema gravíssimo lá 

fora como nós enfrentamos cá dentro. É o apoio às famílias, às famílias de-

sempregadas, aos filhos e aos netos e têm que gastar lá a sua reforma e já só 

regressam, como dizia o Zeca Afonso, dentro de um caixão de pinho, esta é 

que é a verdade! Não há soluções para este concelho, como às vezes dizemos 

não há soluções mágicas para este país, vivemos em crise desde mil novecen-

tos e setenta e quatro, desculpem lá falar apaixonadamente e ser abrangente 

mas naquilo que é possível fazer alguma coisa eu não sou advogado de defesa 

do diabo nem a câmara o é, mas a verdade também tem de ser conhecida. E 

como diz o José Granado, dar uma no cravo e outra na ferradura fica-nos muito 

bem, apoiar quando é devido e criticar quando é devido criticar. O pior é apre-

sentar soluções alternativas como desafiou o Presidente da Câmara. Admiro 

algumas áreas, há áreas de que eu não percebo rigorosamente nada, reconhe-

ço que sou um leigo em algumas matérias, não tenho formação académica em 

área específica nenhuma mas tenho experiência profissional. E a experiência 

Profissional que arrasto comigo leva-me a crer, a desafiar e a defender que há 
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setores, que é o setor da área social que é aquele que é possível fazer e de-

senvolver alguma actividade, e por forma a que cá se radiquem pessoas de 

forma direta. Isso tem acontecido. A câmara têm-se substituído ao Ministério da 

Administração Interna no apoio à melhor Corporação de Bombeiros do distrito, 

tem fama disso. A Associação dos Bombeiros Voluntários de Vimioso, dizem lá 

fora, comenta-se em Bragança, comenta-se entre os profissionais da Corpora-

ção dos Bombeiros de Bragança que a Corporação de Vimioso é sem dúvida a 

melhor Corporação do distrito em termos de capacidade de intervenção, em 

termos de equipamento, em termos de voluntariado. A Câmara têm-se substitu-

ído ao Ministério da Administração Interna nesse apoio, cento e vinte mil euros 

anuais, presta um bom serviço. Imaginem quantas dezenas de crianças não 

iriam estudar para Miranda, para Bragança se a câmara não lhe oferecesse 

livros, pagasse propinas, bolsas de estudo, e sei lá que mais, imaginem quan-

tos. Hoje não temos décimo segundo ano, sempre nos debatemos pelo décimo 

segundo ano. O José Granado disse que o Presidente da Câmara disse que se 

demitia se não tivéssemos décimo segundo ano, não sei se é verdade ou men-

tira, se é verdade é lamentável, se é mentira também o é. O que é certo que se 

esse apoio da câmara não acontecesse hoje, acreditem já nem existia e corre 

riscos de vir a acontecer, já nem existia a escola C+S de Vimioso ou Agrupa-

mento de Escolas de Vimioso, e aí lamentaríamos muito mais e criticaríamos a 

câmara por não ter desenvolvido esses apoios, que, embora de certa forma 

simbólicos, mas que produzem os seus frutos em termos de radicação dos alu-

nos no concelho. A câmara substitui-se à segurança social, vejam bem à segu-

rança social no apoio aos idosos, no apoio aos mais desfavorecidos, criando 

condições de habitabilidade das habitações, sei que isso é verdade sei que 

isso é conhecido, mas qual é a reacção que nós temos muitas vezes é dizer-

vos mais ou menos isto ou pouco mais que isto: na câmara há um gabinete de 

ciganos, na câmara há um gabinete que só apoia ciganos, o Presidente da 

Câmara só olha para A ou para B, porquê? Isto é genético, é inato em nós pró-

prios, a xenofobia relativamente ao desenvolvimento de algumas soluções por 

forma a que as pessoas tenham melhores condições de se radicar e continuar 

cá a viver? Imaginem o que seria, neste aspeto de substituição da segurança 

social, se a câmara não desenvolvesse este apoio às crianças mais desfavore-

cidas e às situações dos mais desfavorecidos, os ciganos que é a esses que 
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eu me refiro em concreto e de quem sou muito amigo, tenho onze afilhados 

ciganos. Imaginem eles, não tendo cá condições, são nómadas muito facilmen-

te se mudam de um lado para o outro não estavam cá a viver, estariam em 

Pamplona, em Burgos, em Madrid e cada vez mais nós seríamos menos. Aí 

criticaríamos a câmara, meus amigos vocês não desenvolvem este processo, 

este apoio social, vocês são os responsáveis por não haver aqui gente embora 

desfavorecidos, isto é verdade. A câmara substitui-se ao Ministério da Saúde, é 

verdade isto, não sei como é que o faz nem me interessa saber, sei que tem 

havido apoio à aquisição de medicamentos, tem havido apoio ao transporte de 

doentes. Vejam bem quando o Ministério da Saúde se demite de obrigações de 

transporte de um doente oncológico de Vimioso para o Porto a câmara tem que 

o fazer e tem que pagar esse transporte. Esse doente oncológico em muitas 

situações, há aqui dois clínicos que se podem pronunciar sobre isso, há aqui 

dois clínicos que conhecem essas situações, é esta problemática da ação soci-

al com a qual nós muitas vezes não sabemos conviver de forma muito boa, e é 

verdade não sabemos conviver de forma muito boa nem muito apaixonada em 

termos positivistas. É a esta problemática que nós temos de dar também algu-

ma atenção porque a gente em Vimioso não se radica só porque há investi-

mentos, também é, mas só pode haver investimentos se houver consumo, só 

pode haver investimentos se houver acessibilidades como dizia o Presidente 

da Câmara, é verdade. Espero bem que agora temos uma oportunidade sobe-

rana em conjunto, eu não sei se é verdade se é mentira, que vai ser construída 

a ponte que liga Vimioso a Carção e Carção a Vimioso, não sei sempre fui um 

apaixonado por essa obra, mas sei que é verdade que o projeto está a ser exe-

cutado. Temos uma oportunidade soberana todos em conjunto, aqueles que já 

desenvolveram essa pressão e aqueles que têm agora a oportunidade de de-

senvolver porque há uma ou outra responsabilidade em termos governativos e 

sabem ao que me refiro, uma oportunidade soberana de, em conjunto, de de-

senvolvermos forças e diligências e fazer pressão sobre quem por forma a que 

essa acessibilidade seja melhorada porque quem vem, um investidor chinês ou 

de outro país qualquer é convidado a vir a Vimioso conhecer as capacidades 

ou as condições que há de investimento. Ri-me quando ouvi dizer isto: o inves-

tidor fica por o caminho. Não tenhamos dúvidas que o investidor fica pelo ca-

minho, pelo menos chega a Argozelo onde é melhor a acessibilidade, e então 
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não vai para Vimioso e vai investir em Argozelo, não é bem a situação mas é 

uma força de expressão. O investidor fica pelo caminho porque nem de longe 

nem de perto se eu for investidor ou empresário, os custos de produção são 

mais elevados, não há consumo interno em Vimioso porque não há quem gaste 

dinheiro, ao menos não há quem o receba de pensões nem isso há sequer, 

portanto não havendo essas condições é obvio que o investidor fica pelo cami-

nho. É a estas coisas a que me quero referir, não sou advogado de defesa de 

ninguém, pede-se que de facto estas políticas continuem e ao mesmo tempo 

repito que embora ninguém arranje soluções milagrosas se encontrem conjun-

tos de ideias como dizia o Jorge. Sinceramente, porque está em causa eu con-

tinuar, como dizia há bocado ao José Ventura a jogar, todos eles vão querer 

jogar a sueca à noite e ter parceiros para poder fazer isso. Temos de unir es-

forços para que se mobilizem vontades e o José Freire tem responsabilidades 

acrescidas porque foi a primeira vez que encabeçou uma lista por Vimioso, os 

meus parabéns já agora, nunca tinha sido cabeça de lista por qualquer partido 

um candidato de Vimioso. E quando olho para esta Assembleia vejo que os 

políticos que aqui estão são mais ou menos da minha geração, também é um 

mau sinal não há rejuvenescimento. Mas é uma oportunidade única e o José 

Freire terá mais responsabilidade ou teremos todos mais um bocadinho que é a 

construção da ponte se calhar ajuda a criar condições para que se invista mais 

e melhor em Vimioso”. ---------------------------------------------------------------------------  

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Disse: “Queria só 

responder, senhor José Granado: eu não me recordo de ter dito isso, que eu 

me demitia se não fosse posto aqui o ensino secundário. Recordo-me sim de 

uma reunião que tive logo no início do meu primeiro mandato com o então Mi-

nistro da Educação David Justino, que eu fui lá e até lhe disse: Senhor Ministro 

eu vim a Lisboa com três situações e todas as situações que tive já tive resul-

tado positivo, só me falta a sua portanto o senhor tem de ter paciência nós te-

mos de ter o ensino secundário. O senhor Presidente na altura foi comigo era 

ainda Chefe de Gabinete. Respondeu o ministro: nós não vamos conseguir pôr 

lá o ensino secundário. Isto logo no início do meu primeiro mandato. Se isso 

acontecesse era nessa altura que me demitia e garanto que ninguém se lembra 

que eu tenha dito isto. Você diz isso, ou talvez eu dissesse alguma coisa pare-

cida, força de expressão, mas não me recordo de ter dito isso, penso que não o 
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terei dito. Penso que fiz tudo o que pude, tenho a minha consciência tranquila e 

lutei por isso”. --------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “ Relativamente 

à intervenção do senhor deputado Jorge Fernandes dizendo que quem investe 

na zona industrial tem que gastar muito dinheiro em infra-estruturas acredito 

que sim, há outros que não dependem dos terrenos. Quando se fez o alarga-

mento da zona industrial, a localização já tinha sido escolhida e portanto não 

íamos criar duas zonas industriais. Estive numa reunião, na segunda-feira, com 

o secretário da CIM no sentido de pôr lá algum tipo de melhoramento que tem 

apenas a ver em criar uma nova rua naquele lote que é grande, que vai dar aos 

cogumelos. Será isso, vamos ver se conseguimos algum financiamento para 

isso, e depois poder disponibilizar outro tipo de lotes e esses  já não necessita-

rão dessas infra-estruturas. Depois diz que ninguém poderá apresentar melho-

res soluções do que o executivo, que estou aqui há catorze anos. Estou e te-

nho-o feito com orgulho. Eu acompanhei o senhor Presidente, temos escola 

nova, temos Centro de Saúde novo, temos Multiusos, temos tudo o que é con-

dições para a qualidade de vida das pessoas. Orgulho-me de ter participado 

nelas, e também me orgulho de ter ido ao gabinete do então Ministro David 

Justino e do Secretário de Estado Abílio Morgado de termos dito que nós preci-

sávamos do ensino secundário, penso que só há quatro ou cinco concelhos no 

país que não têm ensino secundário. Mais, quando esteve cá o anterior Primei-

ro-Ministro, disse isso na minha intervenção que era uma vergonha que alunos 

de Vimioso que têm que cumprir a escolaridade obrigatória tenham que sair do 

seu concelho e que tenha que lhe sair do bolso, e alguns somos nós que lhe 

pagamos transporte, eu disse isso e continuo a dizê-lo. E é por isso que às ve-

zes a força de expressão nos leva a dizer isto, eu se calhar amanhã também 

posso dizer: olha se não fizer isto demito-me, nós sabemos perfeitamente mui-

tas vezes como é o jogo político. Depois diz o senhor deputado da Assembleia: 

ninguém poderá apresentar melhores soluções do que nós porque não tem 

tempo para analisar os dossiers. Eu não lhe peço que analise os dossiers, eu 

peço-lhe que nos dê as ideias que dos dossiers tratamos depois nós, é o que 

eu peço. Dê-nos a ideia que depois nós havemos de a trabalhar com os técni-

cos da câmara, e com os técnicos da CIM e com os técnicos da associação de 

Municípios. Eu não estou a pedir a papinha feita, estou a pedir-lhe a ideia, a 
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ideia porque aqui só apareceu uma que é a incubadora de empresas, só apa-

receu uma. Relativamente às feiras internacionais, a CIM esteve representada 

agora na feira da AGRO, e obviamente nós quando estamos numa CIM temos 

que estar em pareceria com todos, estiveram lá representados agrupamentos 

de produtores, e quando chegaram a ir produtores a NANTERRE, o ano pas-

sado ninguém foi da CIM a NANTERRE. Está a ver como eu aproveitei logo a 

primeira oportunidade, é melhor aproveitar logo a primeira do que outras. Rela-

tivamente ao acarinhamento das empresas, nós estamos sempre disponíveis 

para acarinhar as empresas, mas diga-me uma coisa os empresários do conce-

lho de Vimioso estão associados? Têm espírito associativo? Eu já lutei para 

que o tivessem. Nunca vi nenhum empresário trabalhar para que houvesse es-

pírito associativo em Vimioso, como tem, por exemplo, a cooperativa mirande-

sa. Você é empresário trabalhe nesse sentido, dê o exemplo é isso que temos 

de fazer. Eu tenho trabalhado, lutado para que haja espírito associativo, tenho 

apoiado todas as associações, infelizmente a dos empresários e a dos comer-

ciantes não funciona, nós sabemos que é assim. A culpa é da câmara? Não é 

da câmara porque está disponível para colaborar. E depois replicar investimen-

tos, obviamente. Agora nós vamos começar a participar em feiras, vamos co-

meçar a participar porquê? Vamos ter que promover as Termas, vamos ter que 

promover o Parque Ambiental, vamos ter que promover todos esses investi-

mentos. Relativamente ao Laboratório Regional de Trás-os-Montes e Alto Dou-

ro é uma sociedade em que a AGS tem não sei se é cinquenta por cento e as 

câmaras penso que, todas as do distrito incluindo não sei se Foz Côa, entra ou 

não, mas todas as outras do distrito têm outros cinquenta por cento. Eu penso 

que é assim, não quero jurar, nós temos lá uma quota em função da nossa di-

mensão, Bragança tem, Miranda tem, e têm resultados positivos. Portanto este 

laboratório foi feito na altura, ele funciona no Complexo do Cachão em Miran-

dela, embora a sede, em termos de papel, diga que é em Macedo de Cavalei-

ros e por acaso as reuniões, uma ou duas por ano, são feitas em Macedo de 

Cavaleiros, eu já costumava ir quando era Vice-Presidente, tenho ido pelo me-

nos para aprovar o relatório de contas. Não há prejuízos, obviamente que hoje 

a concorrência é grande, os preços das análises desceram, muitos laboratórios 

a concorrer. Para já o laboratório têm-se mantido mas o maior sócio é a AGS e 

as câmaras têm lá uma participação, porque na altura, por causa das análises 
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das águas, era preferível ter um laboratório mais próximo do que ter que andar 

sempre a mandar as análises para o Porto. Nós somos sócios participamos e 

para já há saldo positivo, se nós hoje vendêssemos as nossas ações, digamos 

assim, teríamos algum lucro, embora residual. Relativamente ao senhor depu-

tado José Freire, novamente na regionalização, eu já o disse aqui várias vezes 

na altura votei contra se fosse hoje votaria a favor, mas atenção não porque eu 

ache que seja o modelo, eu sinceramente acredito muito mais nas CIM”s se 

nós os autarcas o quisermos fazer. Porque a regionalização vai ser o Porto a 

mandar, e hoje Porto a área metropolitana do Porto, concelho do Porto, conce-

lho da Maia, concelho de Matosinhos estão a receber fundos comunitários gra-

ças ao nosso atraso relativamente a eles, porquê? Porque eles estão na NUT 

II, e ao estarem na NUT II como nós os outros que estamos mais atrasados, é 

uma região que precisa de convergência esses concelhos não precisam. Prefi-

ro sermos nós a mandar aqui do que seja o Porto a mandar. Não sei se viu as 

afirmações do Presidente da Câmara do Porto quando foi sobre o turismo, ou-

viu-as! Depende de que regionalização é que vamos falar. Agora o que eu acho 

que a CIM Terras de Trás-os-Montes que deveria até ter mais peso pelo menos 

os outros três concelhos sempre fui defensor disso e tenho dito publicamente 

que os outros três concelhos do distrito que os devia integrar e ter ainda mais 

força, aí sim é que nós podemos. Agora, eu tenho-me mostrado disponível pe-

rante os meus colegas da CIM para partilharmos, porque é assim, quem é mais 

pequeno só tem a ganhar em partilhar com os grandes, mas também concordo 

que os grandes tenham dificuldade em partilhar com os pequenos, percebo 

esse posicionamento, e você que é representante na Assembleia Intermunici-

pal percebe isso claramente. Acredito que as CIM”s, se quiserem, podem ter 

um papel determinante e ter uma outra força reivindicativa que não têm as câ-

maras municipais. E, depois, como viu há dias o professor Adriano Moreira 

também defendeu o tal regime de interioridade tal como há o regime da insalu-

ridade, se calhar hoje é melhor viver na Madeira do que viver em Trás-os-

Montes, porque eles têm muitos mais apoios. Quanto ao sector primário, já re-

feriu isto uma vez, que a câmara devia ter um gabinete apetrechado. Então 

acabamos com o Centro de Gestão Agrícola, com a outra cooperativa e com 

quem está na Caixa Agrícola a prestar o serviço aos agricultores. Não vamos 

repetir ou replicar o que existe, o que está a dizer é que ou meto esses técni-
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cos na câmara e tenho cá esse gabinete ou então vamos replicar os serviços. 

E quero-lhe dizer que esta questão das certidões por causa do licenciamento 

dos estábulos foi um trabalho de estreita articulação com essas associações, o 

que significa que eles podem funcionar e nós podemos funcionar. A câmara só 

deve agir dentro das competências dela, mas se neste caso o Centro de Ges-

tão Agrícola está a fazer o seu trabalho se os outros estão a fazer nós devemo-

lo fazer? Relativamente ao apoio do setor primário, então a câmara não o tem 

feito? É exatamente onde tem feito mais investimento, eu vou-lhe dizer: arranjo 

de todos os caminhos, sabe quanto isso custa à câmara por ano? Milhares. 

Pontos de água, sabe quanto custa à câmara? Muito dinheiro. Apoios à Miran-

desa, sabe quanto é que isso custa à câmara? Quanto lhe demos? Muito di-

nheiro. Portanto o setor primário não tem sido esquecido, não é verdade que 

esteja esquecido. Ainda há dias estava nessa questão da eletrificação das ex-

plorações e o que eu tenho dito e transmitam isto, nós estamos disponíveis 

para ajudar, e provavelmente a algumas de maior dimensão se calhar vamos 

ter que o fazer independentemente dos fundos comunitários, porque eu acho 

que é importante fazer isso. Agora, há candidaturas a fundos comunitários para 

melhoramentos das explorações agrícolas, o que nós temos dito quer à Miran-

desa, quer à Cooperativa, quer ao Centro de Gestão Agrícola quer a outras 

associações é: verifiquem a possibilidade de candidaturas, já lhe indicamos 

algumas, mas elas também ainda não estão todas abertas, para melhoramento 

da actividade agrícola. A câmara está disponível para comparticipar a parte 

nacional, estamos disponíveis a isso. Reparem, colocar um PT andará na or-

dem no mínimo dos dez mil euros, mas se tivermos que o fazer para algumas 

explorações que tenham dinamismo fá-lo-emos. Agora é evidente que se eu 

em vez de gastar dez mil numa, gastar em dez, é muito mais rentável e muito 

mais fácil para a câmara. Mas o setor primário não tem sido abandonado, isto 

não aceito porque de facto nós temos trabalhado exatamente nesse setor. 

Quanto à intervenção do senhor António Santos, eu quero dizer-lhe que nós 

não temos, com todo o respeito, nós não temos apoiado só ciganos, é que se 

fossem só os ciganos, infelizmente temos apoiado muito mais que não são ci-

ganos do que ciganos, porque, como sabe, há realidades difíceis e pessoas a 

passar por momentos difíceis. Agora que é usual atacar e dizer que ajudamos 

os ciganos é verdade, mas nós nunca fizemos da política social propaganda, 
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não o devemos fazer já basta bem a necessidade das pessoas. Fazemo-lo dis-

cretamente, vamos continuar a fazê-lo discretamente, dentro da legalidade, 

sabendo que se eu vir que o meu vizinho lhe estão a resolver um problema, 

que eu até nem o tenho, invento eu um para mo resolverem a mim. Sabemos 

disso, mas é o que você diz é inato. Relativamente à ponte Vimioso/Carção, 

como sabem infelizmente na semana passada houve lá um acidente gravíssi-

mo com um casal que até é da minha aldeia, estão os dois hospitalizados. Na 

quarta-feira, quase no mesmo sítio, voltou lá haver outro acidente parecido. Já 

comuniquei ao senhor Diretor de Estradas de Bragança, o senhor Engenheiro 

Hélder Sousa. O Engenheiro Moscoso, hoje mesmo, está a fazer um relatório 

para lhe assinalar todos os pontos que nós consideramos de perigo, tudo o que 

seja aqueles muros de proteção, isso é tudo perigo porque aquilo está tudo 

podre. Esse relatório, ou hoje ou segunda-feira será entregue ao senhor Diretor 

de Estradas, alertando-o para os perigos que aqui acontecem. O dia em que 

houve o acidente foi um dia de uma grande geada, uma segunda-feira, e, por 

acaso, eles passado duas ou três horas, depois do meu telefonema de preocu-

pação ao senhor Diretor, vieram colocar sal na estrada, sendo que a câmara 

municipal coloca nas estradas municipais e muitas vezes na estrada nacional, 

substituindo-se às infraestruturas de Portugal. Temos que nos substituir a mui-

tos ministérios, mas o objetivo é resolver os problemas das pessoas. Mas rela-

tivamente à ponte Vimioso/Carção, dizer-lhes que eu e o senhor Vice-

Presidente reunimos há três semanas quatro semanas no máximo com o con-

sórcio de empresas que está a fazer o projeto. Neste momento, a empresa está 

a pedir pareceres para o estudo de impacto ambiental. O parecer da Direcção 

Regional da Cultura do Norte é favorável, liguei ainda ontem mesmo à Enge-

nheira Paula Sarmento, Presidente do ICNF, solicitando-lhe a sensibilidade 

para não criarem obstáculos por causa disto. Porque eu confesso-lhes, temo 

muito que o ICNF volte a criar ali grandes obstáculos, temo muito, é zona de 

rede natura, estão a ser vistas várias possibilidades na ligação Carção à ponte 

se vai mais a norte se vai mais a sul, estão a ver porque eles têm ali uma mar-

gem de quase trezentos metros para um lado e para o outro onde pode ir e por-

tanto temos acompanhado este processo diariamente. Tenho ligado para o se-

nhor Presidente das Infraestruturas de Portugal, Dr. António Ramalho, ele tem 

dito está a decorrer o projeto, estão a ser cumpridos os prazos. Eu penso que 
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até ao final deste mês haverá já uma primeira proposta de um estudo prévio, 

que o projeto de execução só poderá avançar ultrapassado o estudo de impac-

to ambiental. A senhora Presidente do ICNF Engª. Paula Sarmento, disse-me 

que iria ver com os técnicos como está a solução e que me diria alguma coisa. 

Obviamente se eu liguei ontem ou anteontem, para a semana ligar-lhe-ei por-

que é um processo que temos que estar diariamente a acompanhá-lo. Já não 

se pode fazer a mini-hídrica por causa do ambiente, se não se poder fazer a 

ponte por causa do ambiente, é caso para dizer como dizia o José Granado, é 

melhor demitirmo-nos todos, porque afinal nós aqui não podemos fazer nada. 

Já agora, relativamente ao setor primário e voltando atrás, dizer-lhe que está 

também a ser feito de acordo com o que foi deliberado na reunião de câmara. 

Já foi entregue o primeiro estudo prévio da barragem de regadio de Santulhão 

e está a ser feito o estudo de impacto ambiental pela empresa. O estudo de 

viabilidade económica comprometeram-se entrega-lo para a próxima semana 

talvez, já entregamos a primeira versão na Direção Regional de Agricultura, 

obviamente que só avançaremos depois para o projeto de execução, porque 

ainda não é de projeto de execução que se trata. É o estudo prévio, estudo de 

viabilidade económica, estudo de impacto ambiental porquê? Porque a área 

que vai ficar inundada obriga a estudo de impacto ambiental. Depois, se obvi-

amente tivermos garantias de financiamento para essa barragem para regadio, 

obviamente que teremos que mandar fazer o projeto de execução. Como vêem 

o setor primário também não está a ser esquecido. E também candidatamos a 

um INTERREG, se vier aprovado, a requalificação da charca de Avelanoso pa-

ra reforçar o regadio. Temos concluído o projeto da reabilitação do regadio de 

Angueira, tenho muita esperança que possa ser candidatado através do pacto 

da CIM”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “Eu também 

queria reforçar aqui um bocadinho o que disse o Toni que esta câmara está a 

atuar num sector bastante importante que é a educação. O auxílio às famílias 

porque eu tenho  conhecimento de muita gente que hoje estão licenciados e se 

não fosse a câmara a ajudar hoje não estariam licenciados. No setor primário, 

na agricultura, está a dar um grande apoio, a nível da raça mirandesa tem bons 

resultados porque é aquela associação que está a contribuir para o escoamen-

to de quem produz a carne mirandesa. Já não estou muito de acordo com as 
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outras associações que estão ligadas ao setor primário da agricultura que es-

tão a fazer pouco para o escoamento dos produtos dos agricultores. Isso aí 

acho que era um papel fundamental nestas associações e, até aqui, eu acho 

que a câmara municipal devia pensar num estudo ou talvez até de uma coope-

rativa. Até dou o exemplo dali do lagar de Santulhão, formaram ali um grupo e 

que está a produzir efeitos a nível do azeite. Formar até uma associativa e de-

pois privatizar, o que está aqui em causa é formar uma empresa, uma associa-

tiva que escoasse os produtos. Quem tem dez sacas de batatas juntar as dez 

sacas de batatas porque uma pessoa só não vai levar cinco sacas de batatas, 

isto é um exemplo se calhar para o mercado para a França. São dez daqui, dez 

dali juntam-se duzentas sacas de batatas e se calhar no mercado português 

em França, se calhar era capaz de se fazer esse escoamento. Era nesse senti-

do que se devia arranjar um grupo, eu até era para intervir no ponto a seguir na 

EMAAT da Empresa Municipal, onde é que tem um ponto desses do escoa-

mento e dos produtos dos agricultores, portanto eu acho que era onde devia 

ser mais importante atuar, era tentar escoar os produtos aos agricultores. Reu-

nir, juntar aquele pouco, até agora mesmo na castanha legalizar e fazer mesmo 

uma empresa de transformação de castanhas para arranjar aqui emprego no 

concelho, acho que era uma boa ideia. Nós temos é que apoiar os agricultores, 

mas o mais importante não é dar-lhe subsídios mas sim escoar os produtos 

deles. A nível de associativismo, acho que funciona melhor na agricultura do 

que propriamente nas empresas. Nas empresas não estou a ver aqui uma as-

sociação comercial e, como diz ali o senhor Presidente, que não é bem verda-

de, que não existe e está no terreno principalmente a nível de formação. Infe-

lizmente, nestes últimos anos, não temos tido apoios para a formação. Os qua-

dros comunitários estão parados, mas não vejo aqui uma associação para reu-

nir e escoar os produtos das empresas que trabalhem em móveis e em grani-

tos. Se calhar a Associação Comercial também não está assim a ser tão apoi-

ada pela Câmara Municipal, a nível de serem apoiadas deviam trabalhar um 

bocadinho mais nesse sentido”. ---------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da câmara. Disse: “Muito obrigado 

pela intervenção o senhor deputado Manuel Oliveir. Referiu-se aos apoios so-

ciais de facto eles são efectivos, nós assumimos isso como uma das priorida-

des dando o exemplo da mirandesa. Eu devo referir que ainda no anterior 
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mandato, o senhor Presidente da Assembleia, então Presidente da Câmara, 

reunimos por duas ou três vezes aqui no gabinete, reunimos a mirandesa, a 

associação da raça churra mirandesa, a da cabra serrana e a do bísaro, reuni-

mos todos esses produtores de carne, no sentido de o embalamento da carne 

e a comercialização ser feita a partir daqui, por exemplo da unidade da miran-

desa. Eu tenho conhecimento que já houve algum embalamento do cordeiro. A 

câmara fez ou até se elaborou um estudo prévio por técnicos credenciados na 

área, pediu-se através de associações que alguém ligado à comercialização e 

ligado aos movimentos económicos pudesse fazer uma pequena brochura, 

uma apresentação em que isto podia resultar. Esse trabalho fizemo-lo. O pro-

blema é que cada associação anda sempre a olhar de uma forma desconfiada 

uns para os outros e aí nós não podemos fazer muito mais. Reunimo-los aqui 

por três vezes para dar passos significativos, sempre que estou com eles, co-

mo é que está a andar, eu tive o conhecimento que já foi embalado algum cor-

deiro e pelos vistos parece que se quer embalar mais. Agora a mirandesa tem 

que se abrir a essas associações e essas associações também não podem 

estar a olhar com desconfiança para a mirandesa. Quando nós entramos num 

processo destes, seja numa cooperativa seja numa associação, não vamos a 

lado nenhum. Temos que ir de peito aberto, de espírito aberto para que as coi-

sas corram bem. Foi a câmara que incentivou a que se criasse eventualmente 

um grande agrupamento de produtores de carne. Como sabem, são hoje esses 

grandes agrupamentos que mais benefícios têm dos financiamentos comunitá-

rios. Esteve nessa reunião a representante, penso que era a Engª Celina da 

Direção Regional da Agricultura a incentivá-los, a louvar a nossa iniciativa a 

dizer que isto era importante. Viram as associações dar mais passos? O que é 

que nós podemos fazer mais? Relativamente ao escoamento dos produtos, 

esse é um problema, nós não podemos fazer nenhuma empresa, nós temos 

uma empresa que vai ser hoje dissolvida, é que ela tem de ter cinquenta por 

cento de lucros. Se a empresa tiver os cinquenta por cento de lucro não sei se 

depois os produtores poderão vender ao preço e se lhes compensará. Porque 

nós sabemos perfeitamente, eu também já integrei uma organização de produ-

tores, a mirandesa está organizada porque toda a gente tem que entregar a 

carne à mirandesa, os outros entregam metade à associação, mas se puderem 

vender a outra metade por fora também a vendem. Como é que podem ter as 
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coisas se são eles próprios a matar logo ao início, não podem ter! Uma coisa 

que vou querer fazer é reunir com todas, uma ideia que surgiu do conselho ci-

negético que já fizemos em anteriores executivos, porque é um aproveitamento 

de recursos naturais importante para o concelho. A câmara municipal está dis-

ponível e vai convocar todas as associativas de caça para criar uma só zona de 

caça municipal no concelho, com gente a geri-la, com guardas. Quero ver quais 

são as associações que vão estar de acordo, quero ver se estão todas, eu que-

ro ver se a de Argozelo está. Hoje está porque a coisa está a correr mal, até 

aqui, nunca esteve! O problema é esse, é que só querem que faça a câmara 

quando a coisa está a correr mal. É porque já foi feita aqui uma reunião, em 

anteriores executivos no primeiro ou no segundo mandato do senhor Presiden-

te, com todas as associações. Chegamos a fazer um calendário com as batidas 

ao javali para que não houvesse coincidência. O primeiro ano conseguimo-lo, o 

segundo cada um quis fazer à sua maneira. Como é possível trabalhar desta 

forma? Não é possível trabalhar desta forma. Nós estamos a organizar, por 

exemplo para a Feira de Artes e Ofícios, a batida ao javali, há dois meses atrás 

estavam encerradas as inscrições, significa que a caça traz rentabilidade traz 

dinheiro, tem é que ser bem organizada, tem que ser bem gerida. E o que é 

que nós sabemos, sabemos, e digo-o aqui que muitas vezes, as associativas 

são de quatro ou cinco caçadores que fazem o que querem e o que lhes apete-

ce, prejudicando o concelho. Não vou dizer que é a A a B ou a C são as que 

são, porque a única que está a dar rentabilidade ao concelho, é rentabilidade 

pura, é a zona de caça turística que está a dar rendimento à Junta de Algoso e 

à Junta de Matela, é a única que dá rendimento está a dar-lhe seis mil euros, 

no mínimo, por ano a cada uma, seis mil euros são quinhentos euros por mês. 

Essa dá rentabilidade e foi a câmara que tomou a iniciativa. E nós vamos fazer 

essa reunião, voltou a surgir há dias de uma reunião do conselho cinegético 

municipal, e eu voltei a dizer, nós estamos disponíveis, é preciso contratar gen-

te, nós até temos gente na câmara que sabe trabalhar muito bem nisso, podem 

fazer outras funções, é necessário contratar guardas para vigiar, vamos fazer 

isso. Agora têm é que todos colaborar, criando regulamentos porque vocês sa-

bem que numa municipal há benefícios para os caçadores locais e depois há 

sorteios para vender caça. Eu estou convencido que só a vender nos dias de 

caça nós conseguimos rentabilizar a zona municipal de caça. Agora imaginem 
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que há um ou dois que querem ficar de fora e que está lá metido no meio? Sa-

bem porque é que as CIM”s apareceram é que ninguém podia ficar de fora e 

tinha que haver continuidade dos territórios, a lei veio de cima. O problema é 

das próprias associações que têm um espirito individualista, e estou a falar isto 

no sentido da provocação para que olhem mais longe no sentido daquilo que é 

melhor para todos, não aquilo que é bom para mim momentaneamente. En-

quanto foi bom momentaneamente como diz agora o deputado Manuel Oliveira, 

tudo bem, agora o Estado já pôs mais imposto nisto, a câmara que resolva o 

problema! Estou convencido que a batida ao javali, por exemplo na Feira de 

Artes e Ofícios, vai ser um sucesso como foi a do ano passado, independente 

de matarem mais ou matarem menos, mas ganham os restaurantes, ganham 

os expositores que estão na feira, ganham as bombas de gasolina ganham to-

dos, é a economia que mexe. Relativamente às associações senhor Manuel 

Oliveira, a associação comercial de Vimioso tem uma sede que não paga ren-

da, não paga luz, não paga água, não paga nada tem como os outros. Agora 

tem é que mostrar trabalho e, até à data, digam-me, estão aqui empresários, 

qual é o trabalho? Portanto tem uma sede da câmara como os outros não paga 

luz, não paga água, não paga internet, então estamos a apoiar ou não esta-

mos? Agora trabalhem vocês os membros da associação, quem não quer ser 

lobo não lhe veste a pele”. ----------------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido mais intervenções o senhor Presidente colocou o ponto 

dois ponto dois à votação tendo sido aprovado por maioria, com as abstenções 

dos senhores deputados: Carlos Manuel Ataíde Fernandes, Jorge dos Santos 

Rodrigues Fernandes, José Carlos Vaz Gonçalves, José Manuel Granado 

Afonso e Maria Merência Machado. Colocado à votação, em minuta, foi apro-

vado por unanimidade. Ponto dois ponto três foi aprovado por maioria com as 

abstenções dos senhores deputados: Carlos Manuel Ataíde Fernandes, Jorge 

dos Santos Rodrigues Fernandes, José Carlos Vaz Gonçalves, José Manuel 

Granado Afonso e Maria Merência Machado. Colocado à votação, em minuta, 

foi o mesmo aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------

----------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Proposta de 

Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2016. ---------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “O que propo-

mos é a criação de dois lugares de técnicos superiores de animação e produ-
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ção artística e de recreação lazer e turismo. Isto a pensar exatamente no Par-

que Ambiental e nas próprias termas e na dinamização do concelho. Não signi-

fica que se vão abrir os concursos. Se for possível mobilidade havendo gente 

com esta formação ou, se for possível abrir o concurso, a seu tempo se verá 

portanto apenas ficar aqui com esta margem de possibilidade de ter técnicos 

que possam fazer esta atividade. Falando com as próprias associações que 

nos disseram que seriam estas as áreas que seriam vocacionadas para poder 

desenvolver algumas atividades. Porque, independentemente de nós podermos 

entregar ou contratar serviços para a dinamização do Parque Ambiental, obvi-

amente que a câmara terá sempre ali uma “ vigilância” e controle de toda aque-

la situação e isso só pode ser feito com gente da câmara municipal. Não quer 

dizer que se vá abrir, pode abrir-se ou não fica aqui a margem para abrir”. -------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Freire. Disse: “Esta é uma me-

dida que eu me congratulo com ela, como tenho feito sempre que a câmara 

resolve contratar pessoal, independente seja de quem for porque é mais gente 

que está cá e que vai fazer parte da nossa vila aqui de Vimioso. Mas também 

não deixo de fazer aqui um reparo para que esta câmara faça tudo para inte-

grar estes cinco assistentes operacionais que tem aqui por tempo indetermina-

do e mais que estas pessoas fazem falta e esperamos que a nova lei assim o 

permita que esta gente seja integrada, ou então se não fazem falta não deviam 

ter sido contratados. Se fazem faltam devem ser trabalhadores com os seus 

direitos igual a mim ou aos outros que fazemos parte do quadro deste municí-

pio”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Só referir que 

os cinco a que se refere são os cinco sapadores florestais que estão contrata-

dos ao abrigo de um protocolo, o vínculo mantém-se enquanto se mantiver o 

projeto e o protocolo e, felizmente, tem-se mantido há muito tempo. De referir 

que a equipa de sapadores florestais da câmara municipal é reconhecidamente 

uma das equipas exemplares no trabalho que têm feito e que é reconhecido 

pelo próprio ICNF que tem dado a equipa de Vimioso como exemplo do que 

deve ser uma equipa de sapadores florestais. Também sou da opinião de que 

quando são necessárias as pessoas que elas devem ser contratadas. Como 

sabe, as limitações legais têm levado ao que têm levado, portanto a câmara 

municipal não pode estar aqui a arriscar, nem o deve fazer porque sendo ilegal 
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não o pode fazer. Há algumas áreas em que nós vamos sentindo alguma difi-

culdade porque, como sabe, os trabalhadores alguns vão ficando com mais 

idade, a capacidade de trabalho vai diminuindo como diminui em todos nós. 

Ninguém vai para novo e portanto havia algumas áreas até porque temos mais 

equipamentos, temos outro tipo de trabalhos que a câmara municipal devia as-

segurar, como sabe estão vedadas essas contratações”. ------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Jorge Fernandes. Disse: “A minha 

pergunta vai no sentido de saber se, no quadro atual, é falha minha não tenho 

aqui o mapa do quadro actual de pessoal, não o consultei mas eu penso que já 

existem técnicos da área do turismo. Não existem especificamente nestas 

áreas, pois são ligeiras adaptações. Só este pedido de esclarecimento porque 

aquilo a que temos assistido nos últimos tempos quando se criam certos luga-

res ou se abrem novos lugares temos assistido que esses lugares já têm um 

destinatário final e portanto aqui não sei se será o mesmo caso ou não”. ---------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Carção, António San-

tos, Disse: “Queria aproveitar esta ocasião, uma vez que decorre ou encerra 

hoje a cimeira do clima em Paris, aliás vai encerrar sem consenso o que é la-

mentável, mas são questões que me transcendem e deixo isso para os técni-

cos, eles não se entendem e quem sou eu para criticar o desentendimento. 

Mas queria também propor que devia o município ir um pouco mais longe em 

matéria de ampliação, ou de previsão de concurso para contratar pessoal para 

os quadros da câmara. Estou a referir-me em concreto que devíamos prever 

uma equipa de cantoneiros de limpeza. Todos reparamos, todos os dias, para 

que efeitos, todos reparamos que em tudo quanto é estrada em tudo quanto é 

curva há uma lixeira no concelho, passo a expressão não é bem em todas, mas 

há muitas lixeiras desde peixe podre, carne que já não presta, gorduras de por-

co tudo que de facto devia ser encaminhado aqui para o ecoponto de Vimioso, 

é despejado muitas vezes a dez, quinze metros dos contentores do lixo. Dentro 

das localidades, o presidente da junta tem esta responsabilidade porque vão 

chamando a atenção, pessoas que vão trabalhando na área da limpeza e vão 

colocando os sacos com os resíduos dentro dos contentores. Agora nas estra-

das municipais e nas estradas nacionais, ainda há dias, dizia-me aqui o Licínio 

que os caçadores estão deslumbrados com a beleza paisagística que vai pro-

porcionar o local da montaria ao javali. Temos de facto recursos ambientais, 
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podemos potencializar e não devemos permitir que sejam de certa forma dene-

gridos e desprezados pela insensibilidade de algumas pessoas e são muitas 

pessoas, infelizmente, que vão fazendo tudo quanto é sítio nas estradas muni-

cipais, a céu aberto, lixeiras visíveis a quem passa. Portanto, daí propor que se 

possível criar uma equipa de cantoneiros de limpeza, chamem-lhe o que quise-

rem, para que ao menos esses resíduos sejam recolhidos, sejam mantidas as 

margens das estradas limpas, de forma com repressão ou informação, o que 

importa é que de facto o objetivo seja acabar com essas lixeiras a céu aberto 

junto das estradas”. -------------------------------------------------------------------------------  

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Apenas registo 

as observações e recomendações, a questão da limpeza é uma questão de 

sensibilização das pessoas. Nós, nas estradas municipais, vamos limpando, já 

disse aqui várias vezes que em todas as freguesias chegou-se a disponibilizar 

um local para as pessoas depositarem lá os lixos, depois vem o SEPNA a dizer 

que aquilo é ilegal e depois tiveram que deixar de o ter, e não para as vezes 

termos que ir a uma freguesia ou outra trazer quatro ou cinco camiões de lixo 

porque as pessoas, eu às vezes até acho que não é todo o concelho, que é 

impossível às vezes na mesma freguesia ter que ir lá duas ou três vezes no 

ano a buscar não sei quantos colchões, dá-me ideia que renovam os colchões 

mês a mês! Nós temos feito esse trabalho, agora sabemos perfeitamente que 

há essa insensibilidade, isso já não insensibilidade ambiental é uma questão de 

educação. Há ecopontos, há ecocentros e tudo mais, e as pessoas continuam. 

É que se deixarem o colchão ao pé do caixote do lixo a própria CESPA leva o 

colchão, não é preciso levá-lo para o monte que ainda têm o trabalho de o le-

var, não querem é que se saiba de quem é, querem passar despercebidos, e 

há gente que já pagou multas porque se veio a saber quem foi. É questão de 

sensibilização das pessoas, de educação, ainda às vezes quando são escom-

bros de obras e tudo mais, nós às vezes vamos lá com a máquina um bocado 

de terra e disfarçamos, agora quando são plásticos, quando são colchões, 

quando são frigoríficos, quer dizer o que é que a gente vai fazer. Olhe, mais 

uma vez, a culpa é da câmara!”. --------------------------------------------------------------

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

Presidente da Assembleia colocou o ponto dois ponto quatro – Apreciação e 

votação da proposta de alteração do mapa de pessoal para o ano de 2016 à 
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votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colocado à votação, em minu-

ta, foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Atualização pa-

ra 2016 de Valores de Taxas e /ou Preços e Licenças- Regulamentos Mu-

nicipais.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “A exemplo de 

anos anteriores, nós temos de tomar sempre estas deliberações, portanto vai 

ser tudo atualizado em função da taxa de inflação que venha a ser apurada, e 

nós deliberamos manter as taxas de água, saneamento e de recolha do lixo, 

exatamente nos valores que estão, e é isto que propomos à Assembleia Muni-

cipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente colocou o ponto dois ponto cinco à votação, tendo sido aprovado 

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

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

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação dos Instrumentos de 

Gestão Previsional 2016 da “Vimioso 2003” – Atividades Artesanais e Tu-

rísticas de Vimioso, E.M. ---------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Quer este pon-

to, quer o ponto dois ponto sete parecem um bocadinho extemporâneos porque 

na adenda que receberam vamos hoje votar a dissolução da empresa. Mas 

antes quero dizer-lhe que aquela verba que nós reclamávamos que era nossa, 

as finanças vieram a reconhecer que era nossa, já nos pagaram a maioria dela 

ou a totalidade, falta-nos devolver mas já não tem nada a ver com isso, é com 

outra devolução do IVA da atividade deste ano. Será nomeado um liquidatário 

para depois representar a empresa. A empresa, para o ano, não vai ter ativida-

de porque a vamos dissolver hoje, mas nós ainda não sabíamos quando é que 

ela seria ou não dissolvida. De qualquer das formas, uma vez que ela ainda 

não estava dissolvida e foram feitos estes documentos e levados à reunião de 

câmara e no próprio conselho de administração, é uma questão formal de os 

votar como entenderem sabendo que a partir do dia um de Janeiro ou quando 

ela ficar oficialmente dissolvida, não terá actividade e portanto deixa de haver 

empresa municipal, e então não vale a pena estar a falar da atividade a dizer o 

que vai fazer, o que não vai fazer porque ela tem de ser dissolvida por lei”. ------
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------- Não tendo havido mais intervenções/ pedido de esclarecimentos o Se-

nhor Presidente colocou o ponto à votação sendo aprovado por unanimidade. 

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

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação do Parecer do Fiscal 

Único sobre os Instrumentos de Gestão Previsional da “ Vimioso 2003” – 

Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, E.M. -------------------------------

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

Presidente colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

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

-------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação do Reconhecimento 

de Interesse Público Municipal na Regularização Extraordinária de Insta-

lações/Edificações Pecuárias. -------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Já fizemos isto 

na última Assembleia em Setembro, já fizemos o reconhecimento de interesse 

público daqueles que o requereram. Eu devo dar conhecimento, ontem mesmo 

fizemos uma reunião de câmara extraordinária, porque apareceram mais de 

cinquenta pedidos. Ainda bem que apareceram, a câmara municipal reuniu on-

tem extraordinariamente para aprovar estes, alguns condicionados exactamen-

te aquilo que os técnicos disseram. A CIM pediu, então na altura, à Ministra da 

Agricultura que prorrogasse o prazo mas, à cautela, as pessoas já foram infor-

madas quer por editais, quer pelas associações dos agricultores, elas já são 

muitas no concelho eu penso que praticamente todas. Mas se alguém ficou 

para trás, não há desculpa para ter ficado para trás porque de facto esta infor-

mação correu, eu sei que as associações representantes dos agricultores con-

trataram-nos e fizeram esse trabalho. Nós tivemos dois técnicos durante este 

período todo quase exclusivamente a tratar disto. Porque é necessário verificar 

quais são as inconformidades, porque há uns que têm umas e outros que têm 

outras. Depois a declaração que leva o peticionário, assinada pelo senhor Pre-

sidente da Assembleia Municipal que é aqui que é reconhecido o interesse pú-

blico indicando para quem é, qual é o local e depois vai sempre com um anexo, 

a planta de localização e as inconformidades, que é para que isso fique bem 

claro. Fica uma cópia arquivada na câmara para que não haja depois proble-

mas com as localizações ou coisa parecida, não é estar a desconfiar de nin-

guém. O que nos dizem dos serviços de Bragança é que as nossas declara-
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ções têm sido corretas. Correm, às vezes, rumores, de que com esta declara-

ção se levantam problemas. Não se levantam problemas nenhuns, porque isto 

corresponde quase a uma “suspensão do PDM” porque o PDM proibia isto tudo 

porque senão não declarávamos o interesse público. Portanto, só se declara o 

interesse público para suprimir aquilo ou para ultrapassar aquilo que a lei im-

põe. É evidente que hoje quem quiser fazer uma exploração nova não é assim 

que a faz tem que cumprir as regras do PDM. Estas é para aquelas que já exis-

tiam e tinham licença de exploração, eu penso que todas as que vieram foram 

analisadas, houve uma ou outra situação de indeferimento ou de deferimento 

não na totalidade mas na parcialidade, porque de facto para aqueles casos em 

que havia queixas tivemos de ter algum cuidado. Mas penso que nós fizemos 

tudo que estava ao nosso alcance, chegamos a contatar pessoas, presidentes 

de junta nas suas localidades informaram as pessoas porque veio uma lista. 

Agora se prorrogarem o prazo, ainda temos a Assembleia de fevereiro, se apa-

recerem ainda mais alguns e não prorrogarem o prazo e se assim se entender 

terá que se fazer uma Assembleia extraordinária só para isto. E já agora tam-

bém corre, às vezes, a informação que a câmara leva dez euros pela certidão. 

É o que está nas taxas municipais não podemos passar uma certidão sem a 

cobrar, quer dizer quando vamos pedir uma certidão de nascimento ou uma 

certidão de registo criminal também a pagamos, porque senão não cumprimos 

a lei. Quando alguém pede uma certidão à câmara a dizer que este seu prédio 

ou esta sua casa foi construída antes de X e leva a certidão para ir para a con-

servatória também a paga, mal era que não se pagassem agora as certidões, 

isto é o mínimo. A certidão custa dez euros, obviamente quantas vezes os téc-

nicos têm que se deslocar de carro para ir ver a localização exata. Comenta-se 

que a câmara leva tanto, pronto, tem que ser tudo de graça, e temos de ter di-

nheiro para tudo!”. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Foram apresentados diversos requerimentos, subscritos pelos titulares 

das explorações pecuárias, acompanhados das respetivas plantas de localiza-

ção, dos cidadãos abaixo descriminados, requerendo a emissão de certidão de 

deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal 

para regularização das respectivas actividades pecuárias, no âmbito da aplica-

ção, com carácter extraordinário, do regime excepcional de regularização das 
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actividades económicas, de acordo com o expresso na alínea a) do nº 4 do ar-

tigo 5º do Decreto-Lei nº 165/2014, de o5 de novembro. 

 

------- Titulares das explorações pecuárias: 

 

- Maria Helena Izeda Pires Domingues, residente na Rua da Igreja, em Matela, 

contribuinte nº 170828301, titular da exploração nº 5097581; 

- Manuel António Preto Meirinho, residente na Rua da Mediana, nº3 em An-

gueira, contribuinte nº 190768843, titular da exploração nº 4084324; 

-Fernando de Jesus Pimentel Pais Martins, residente na Rua da Portela, nº 3 

em Matela, contribuinte nº 201194171, titular da exploração nº 5105076; 

- Maria Inácia Jorge Parreira, residente na Rua da Serra, nº 6 em Vilar Sêco, 

contribuinte nº 141890096, titular da exploração nº 3084398; 

- Manuel do Nascimento Pires Moura, residente no Largo da Fonte do Arco, nº 

14 em Santulhão, contribuinte nº 176552774, titular da exploração nº 3090369; 

- Luís António Raposo João, residente na Rua da Pateira, nº 2 em Vilar Sêco, 

contribuinte nº 147275873, titular da exploração nº 5010619; 

- Amâncio Augusto Fernandes, residente na Rua da Malhada, nº 18 em Vimio-

so, contribuinte nº 103781331, titular da exploração nº 2038029; 

- Teresa de Jesus Esteves Fernandes João, residente na Rua da Pateira, nº 2 

em Vilar Sêco, contribuinte nº 147275881, titular da exploração nº 1121190; 

- Emídio Martins Domingues, residente na Rua do Lagartinho nº3, em Uva, 

contribuinte nº 154933201, titular da exploração nº 6086569; 

- Maria do Céu Cordeiro Brás Lopes, residente na Rua do Caminho do Rebo-

loio nº 68, em Vimioso, contribuinte nº 191220876, titular da exploração nº 

6026994; 

- Norberto Augusto Pires Lopes, residente na rua do Caminho do Reboloio nº 

68, em Vimioso, contribuinte nº 171619943, titular da exploração nº 2027007; 

- Abílio Madureira Vicente, residente na Rua do Rodelo nº 21, em Caçarelhos, 

contribuinte nº 142430633, titular da exploração nº 4104100; 

- Luís José Fonseca Raposo, residente na Rua do Chapaçal nº 24, em Vilar 

Sêco, contribuinte nº 157689956, titular da exploração nº 1084248; 

- Nelson Garrido Correia, residente na Av. de Alcanices, em Vimioso, contribu-

inte nº 214891186, titular da exploração nº 1021230; 
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- Fernando Alberto Oliveira Santos, residente no Bairro de Santo Estêvão nº 11 

– Rua C, em Carção, contribuinte nº 133578240, titular da exploração nº 

5044187; 

- José Paulo Pimentel, residente no Bairro de Mora, em Uva, contribuinte nº 

147628555, titular da exploração nº 1101508; 

- Maria dos Reis da Cruz Fernandes, residente na Rua da Cabreira nº 78, em 

Argozelo, contribuinte nº 142430404, titular da exploração nº 4109574; 

- José António Ramos Fernandes, residente na Rua de Santo Amaro, em Vale 

de Frades, contribuinte nº 200746910, titular da exploração nº 7067947; 

- Domingos Emílio Gonçalves Xavier, Cabeça de Casal da Herança de, resi-

dente na Rua do Penidelo nº 22, em Santulhão, contribuinte nº 740104993, titu-

lar da exploração nº 6082739; 

- Álvaro José Vicente, residente no Bairro do Vinhalgo nº 8, em Vimioso, contri-

buinte nº 147375762, titular da exploração nº 3026999; 

- Domingas da Conceição Casimiro Rocha, residente na Rua Direita nº 142, em 

Santulhão, contribuinte nº 120763842, titular da exploração nº 5081996; 

- Luís Guilhermino Afonso Ferreira, residente na Rua Caminho do Campo nº 

46-A, em Algoso, contribuinte nº 102178780, titular da exploração nº 2129506; 

- Maria Aurora Pinto Duro Anjos, residente na Rua do Moucho nº 5, em Avela-

nosso, contribuinte nº 104900300, titular da exploração nº 3027472; 

- Adorinda dos Anjos Martins Antão, residente na Rua do Toural, em Vila Chã, 

contribuinte nº 147401453, titular da exploração nº 2107116; 

- Arnaldo Augusto Martins Fernandes, residente na Rua da Cavada nº 20, em 

Angueira, contribuinte nº 151487804, titular da exploração nº 1061330; 

- Maria Fernanda Maio Porto, residente na Rua da Cavada nº 20, em Angueira, 

contribuinte nº 190150262, titular da exploração nº 1067255; 

- Manuel Joaquim Afonso Torrão, residente na Rua Francisco Alexandre - Bair-

ro de Vale Cravoso, em Santulhão, contribuinte nº 162251033, titular da explo-

ração nº 3101235; 

- Carlos do Nascimento Afonso Domingues, residente na Rua das Canadas nº 

1, em Caçarelhos, contribuinte nº 141890258, titular da exploração nº 4038392; 

- Maria Carolina Salazar Gonçalves, residente na Rua do Ribeiro nº 12, em 

Santulhão, contribuinte nº 182972895, titular da exploração nº 4081981; 
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- Francisco António Pimentel Gonçalves, residente na Rua do Canto nº 17, em 

Santulhão, contribuinte nº 140708871, titular da exploração nº 7083007; 

- Ana Rosa Pires Raposo, residente na Rua do Meio do Povo, em Vilar Sêco, 

contribuinte nº 127867376, titular da exploração nº 1083959; 

- Arménio dos Santos Martins Fernandes, residente na Rua de São Sebastião 

nº 20, em Angueira, contribuinte nº 140761292, titular da exploração nº 

4027348; 

- Luís António da Costa, residente na Rua do Calvário nº 16, em Argozelo, con-

tribuinte nº 161348130, titular da exploração nº PTEL80L-R; 

- Manuel Gonçalves Luís, residente na Rua da Constituição nº 11, em Argoze-

lo, contribuinte nº 139676147, titular da exploração nº PTEL17M-E; 

-António Alberto João Vaz, residente na Rua do Vale nº 2, em Carção, contribu-

inte nº 141583720, titular da exploração nº 3093324; 

- Manuel Inácio do Vale Fernandes, residente na Rua de Vale Falcão nº 30, em 

Carção, contribuinte nº 132188422, titular da exploração nº 2087350; 

- Purificação Vaz Luís, residente na Rua da Cabreira nº 42, em Argozelo, con-

tribuinte nº 112125530, titular da exploração nº 5086513; 

- João Oliveira do Fundo, residente na Rua Padre Cruz nº 9, em Argozelo, con-

tribuinte nº 156109379, titular da exploração nº 4086379; 

- Maria Alice do Fundo Carvalho, residente na Rua do Recosto nº 38, em Ar-

gozelo, contribuinte nº 143566547, titular da exploração nº 3086376; 

- Alberto Augusto Lopes Pires, residente na Rua de S. João nº 4, em S. Joani-

co, contribuinte nº 148629091, titular da exploração nº 1047746; 

- António Augusto Cepeda Martins, residente na Av, 25 de Abril nº 18, em Car-

ção, contribuinte nº 165050012, titular da exploração nº 7082260-01; 

- António Eduardo Frias Martins, residente no Bairro de Vale de Covo nº 16, em 

Vimioso, contribuinte nº 132188503, titular da exploração nº 1099186-1; 

- António Silvano de Jesus, residente na Rua de S. Bartolomeu nº 7, em Ar-

gozelo, contribuinte nº 182146430, titular da exploração nº 2102933; 

- Bruno Manuel Augusto, residente na Rua Camilo Castelo Branco nº 18, em 

Caçarelhos, contribuinte nº 217278080, titular da exploração nº 7041610-1; 

- Claudina Meirinhos Madureira, residente no Bairro Novo nº 29, em Avelanoso, 

contribuinte nº 117772992, titular da exploração nº 7005278; 
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- Domingos Sebastião Esteves Coelho, residente na Rua das Cruzes, em Vimi-

oso, contribuinte nº 176225145, titular da exploração nº 4062582-1 EL88JI; 

- Elias do Nascimento Lhano Rodrigues, residente na Rua do Chapeirão nº 15, 

em Caçarelhos, contribuinte nº 110875613, titular da exploração nº 7119487; 

- Emílio José Torrão Esteves, residente na Rua da Escola Nova nº 8, em An-

gueira, contribuinte nº 205308350, titular da exploração nº 2077389; 

- Felisbina Ortega João Carvalho, residente no Cruzamento de Vale de Algoso, 

contribuinte nº 132841860, titular da exploração nº 7043971-1; 

- Francisco Martins João, residente na Rua do Meio do Lugar nº 1, em Vilar 

Sêco, contribuinte nº 147401020, titular da exploração nº 3087272; 

- Idalina de Jesus Lopes Ramos, residente na Rua do Bairro de Cima nº52-B, 

em Carção, contribuinte nº 152459863, titular da exploração nº 4099950; 

- José António Vara Freire, residente na Rua da Rapadoura nº 30, em Vimioso, 

contribuinte nº 187955662, titular da exploração nº 7021170-01; 

- José Augusto Ribas Fernandes, residente na Rua 1º de Maio nº 1, em Car-

ção, contribuinte nº 140741860, titular da exploração nº 3114276; 

- José Maria Pinto Padrão, residente na Rua das Eiras nº 24, em Campo de 

Víboras, contribuinte nº 190100320, titular da exploração nº 1116718; 

- Luís dos Santos Sena Salazar, residente na Rua 25 de Abril nº 1, em Carção, 

contribuinte nº 208608567, titular da exploração nº 5081678; 

- Luzia da Ascenção Trancoso Quina, residente na Rua da Lagoa nº 17, em 

Campo de Víboras, contribuinte nº 172250200, titular da exploração nº 

3013870; 

- Manuel Augusto Sena Marrão, residente na Rua do Meio nº 2, em Carção, 

contribuinte nº 191778656, titular da exploração nº 6083236-01; 

- Maria do Céu Pimentel, residente na Rua da Igreja nº 1, em Santulhão, con-

tribuinte nº 165010355, titular da exploração nº 6082768; 

- Maria de Fátima Claro Meirinhos, residente na Rua de Santo Estêvão – Bairro 

da Lagoa, em Algoso, contribuinte nº 197301959, titular da exploração nº 

3014391-01; 

- Manuel João Amado Pires, residente na Rua do Canico de Cima nº 11, em 

Pinelo, contribuinte nº 110875451, titular da exploração nº 7066786; 

- Manuel Maria Martins Tomé, residente na Rua da Rapadoura de Baixo nº 26, 

em Vimioso, contribuinte nº 128895160, titular da exploração nº 6115857; 
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- José Francisco Calvelhe Martins, residente na Rua Nova das Eiras, em An-

gueira, contribuinte nº 172249910, titular da exploração nº 5112134; 

- Manuel Maria Salazar Tomé, residente na Rua de S. Roque nº 11, em Car-

ção, contribuinte nº 112821829, titular da exploração nº 4082659; 

- José Ricardo Ataíde Vara, residente na Rua de Santo Amaro nº 18, em Ar-

gozelo, contribuinte nº 112125948, titular da exploração nº 6113652; 

- Isabel Vicente Pires, residente da Rua do Carrasquito nº 1, em Caçarelhos, 

contribuinte nº 143566440, titular da exploração nº PTEL 771-E e PTEL771; 

- José Francisco Lopes Afonso, residente na Rua da Fontázia de Cima nº 14, 

em Caçarelhos, contribuinte nº 172250226, titular da exploração nº 7114465; 

- Arminda Ferreira Carvalho, residente na Rua da Cabreira nº 15, em Argozelo, 

contribuinte nº 126106673, titular da exploração nº 1104175; 

- Maria Emília Galhardo, residente na Rua do Castelo nº 50, em Algoso, contri-

buinte nº 156225000, titular da exploração nº 3027479; 

- Maria Teresa Martins Salazar, residente no Bairro de Vale Farto nº 12, em 

Carção, contribuinte nº 141890240, titular da exploração nº 3082957; 

- João dos Santos Frexoso Salazar, residente na Rua Direita nº 94, em Santu-

lhão, contribuinte nº 176831355, titular da exploração nº 7117647; 

- Joaquina Prada Pires, residente na Rua da Constituição nº 25, em Argozelo, 

contribuinte nº 172265339, titular da exploração nº 4081646; 

- Manuel Inácio Martins, residente no Bairro da Quinta nº 3, em Carção, contri-

buinte nº 178731080, titular da exploração nº 7082914; 

- António Augusto Martins Vicente, residente na Rua do Chapeirão nº 2, em 

Caçarelhos, contribuinte nº 163278024, titular da exploração nº 4077132; 

- Manuel Castanho Morais, residente na Rua de Santo Amaro nº 15, em Vale 

de Frades, contribuinte nº 122486676, titular da exploração nº 4090723; 

- António Manuel Cordeiro Bráz, residente no Loteamento de S. Vicente nº B6, 

em Vimioso, contribuinte nº 222695471, titular da exploração nº 2080090; 

- José Domingos Ramos Martins, residente na Rua da Estrada nº 11, em Vale 

de Frades, contribuinte nº 127867465, titular da exploração nº 7084465; 

- José Altino Fernandes Pera, residente na Rua da Ribeira nº 6, em Vilar Sêco, 

contribuinte nº 222867132, titular da exploração nº 6073301; 

- Madalena de Fátima Lourenço, residente na Rua do Jogadeiro nº 3, em Pine-

lo, contribuinte nº 183243900, titular da exploração nº 5083811; 
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- Manuel Falcão Freire, residente na Rua da Igreja nº 20, em Vila Chã, contri-

buinte nº 165499001, titular da exploração nº 30873287; 

- José Alberto Raposo Antão, residente na Rua da Praça nº 15, em Uva, contri-

buinte nº 143414453, titular da exploração nº 4085290; 

- Rui Pedro Lourenço Fernandes, residente no Bairro Dr, Casimiro Pires nº 28, 

em Vimioso, contribuinte nº 216153573, titular da exploração nº 2103691; 

- José Augusto Cordeiro Brás, residente na Rua das Freiras nº 28, em Vimioso, 

contribuinte nº 205401155, titular da exploração nº 6027388; 

- Corina de Jesus Marques Afonso, residente na Rua da Veiga nº 7, em Avinhó, 

contribuinte nº 162992238, titular da exploração nº 7084852; 

- Madalena Bernardina Pires Lopes, residente na Costa do Vale nº 18, em 

Vimioso, contribuinte nº 181237130, titular da exploração nº 3026812; 

- Isabel Macedo Anes, residente na Av. do Sabor nº 36, em Santulhão, contri-

buinte nº 156588692, titular da exploração nº 5087225; 

- José Manuel Fernandes Torrão, residente na Rua da Estrada nº 23, em Vale 

de Frades, contribuinte nº 172265550, titular da exploração nº 2083642; 

- Manuel Joaquim Falcão Pires, residente na Rua da Escola nº 11, em Serapi-

cos, contribuinte nº 147401348, titular da exploração nº 2090094; 

- Fronteiras Naturais, Lda., com sede na Rua Dr. Trigo de Negreiros nº 60, em 

Vimioso, contribuinte nº 507603265, titular da exploração nº 3087093, sita em 

Serapicos; 

- Maria da Assunção Azevedo Penascais, residente na Rua da Moreirinha, em 

Junqueira, contribuinte nº 195556666, titular da exploração nº 6027686; 

- António Manuel Sardinha Pimentel, residente na Rua Vale de Covo nº2, em 

Vimioso, contribuinte nº 132188767, titular da exploração nº 2110570; 

- Ana Goreti Alves Lourenço, residente no Bairro da Amendoeira nº 2, em Algo-

so, contribuinte nº 218148550, titular da exploração nº 3027362; 

- Carlos Adérito Pires Lopes, residente na Rua da Malhada nº 57, em Vimioso, 

contribuinte nº 197301924, titular da exploração nº 4108174; 

- Mercedes da Conceição de Moura Alves, residente na Rua da Igreja, em Vila 

Chã, contribuinte nº 165499109, titular da exploração nº 1027028; 

- João dos Santos Padrão, residente na Rua da Matela nº 28, em Santulhão, 

contribuinte nº 133577148, titular da exploração nº 7096065; 
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- Domingos David Sardinha Pimentel, residente na Rua do Santo Cristo nº 4, 

em Campo de Víboras, contribuinte nº 159145597, titular da exploração nº 

3059629; 

- António Eduardo Castanho Amado, residente na Rua das Eiras de Baixo Vila-

rinho nº 8, em Vale de Frades, contribuinte nº 165460792, titular da exploração 

nº 6083802; 

- Maria José Nogueira Fernandes Afonso, residente no Bairro de Santo 

Estêvão nº 32, em Carção, contribuinte nº 132189208, titular da exploração nº 

6104233; 

- Domingos Afonso Rodrigues, residente na Rua Abel Augusto Moreno nº 10, 

em Caçarelhos, contribuinte nº 157252868, titular da exploração nº 2080316; 

- Miguel Alexandre Asseiro Ochoa, residente na Rua da Portela nº 18, em 

Vimioso, contribuinte nº 198157525, titular da exploração nº 2133070; 

- Manuel Francisco Alves Turiel, residente na Rua da Escola nº 13, em Anguei-

ra, contribuinte nº 110872622, titular da exploração nº 5054138; 

- Sandra Rosa Alves da Silva, residente em Vale de Frades, contribuinte nº 

216153646, titular da exploração nº 7033859; 

- Carolina das Neves Pimentel Gonçalves, residente na Rua da Igreja nº 9, em 

Santulhão, contribuinte nº 140741399, titular da exploração nº 2047737; 

- Abílio Pera Delgado, residente na Rua Caminho de Miranda nº 2, em Vilar 

Sêco, contribuinte nº 111536570, titular da exploração nº EL92J; 

- Mercedes do Céu Esteves Brás, residente na Rua da Rapadoura nº 28, em 

Vimioso, contribuinte nº 156296934, titular da exploração nº EL13G; 

- Arménio dos Santos Martins Fernandes, residente na Rua de S. Sebastião nº 

20, em Angueira, contribuinte nº 140761292, titular da exploração nº 4027348; 

- Francisco Moisés Miguel Ferreira, residente na Rua da Praça nº 7, em Algo-

so, contribuinte nº 183540394, titular da exploração nº 1013790-1; 

- Sandra Maria Miranda Gonçalves, residente na Rua do Recosto nº 1, em Ar-

gozelo, contribuinte nº 221660739, titular da exploração nº 3109021; 

- Teresa de Jesus Freire Falcão Vara, residente no Bairro Vale de Covo, em 

Vimioso, contribuinte nº 147376548, titular da exploração nº 2084493; 

- Paulo José Flaire, residente na Rua da Igreja nº 7, em Vila Chã, contribuinte 

nº 156722364, titular da exploração nº 5081272; 
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- José Joaquim Afonso Bernardo, residente na Av. do Santo Cristo nº 25, em 

Campo de Víboras, contribuinte nº 128205830, titular da exploração nº 

5105243; 

- Domingos Neto Ramos, residente na Estrada Nacional 218, nº8, em Caçare-

lhos, contribuinte nº 172265703, titular da exploração nº 2133227; 

- António Maria Vicente Gonçalves, residente na Rua do Pinidelo nº 28, em 

Santulhão, contribuinte nº 184668883, titular da exploração nº 6081506; 

- António Augusto Mondragão, Cabeça de Casal da Herança de, residente na 

Rua do Ribeiro, em Caçarelhos, contribuinte nº 703823582, titular da explora-

ção nº 6086082; 

- Benigna do Nascimento Pires Preto, residente na Rua das Eiras nº 12, em 

Matela, contribuinte nº 174969465, titular da exploração nº 5053610; 

- Maria da Anunciação Cordeiro Lopes Jornalo, residente na Rua da Calçada nº 

41, em Vimioso, contribuinte nº 197745210, titular da exploração nº 5098247; 

- Carlos Augusto Afonso Morais, residente na Rua da Capela nº 2, em Granja, 

concelho de Miranda do Douro, contribuinte nº 155320661, titular da explora-

ção nº 6046428, sita em Uva; 

- Casimiro Lopes Falcão, residente na Rua do Canto nº 22, em Santulhão, con-

tribuinte nº 175984514, titular da exploração nº 6093106; 

- Isidro Augusto Teixeira Vicente, residente na Rua do Vinhalgo nº 3, em Vimi-

oso, contribuinte nº 145067963, titular da exploração nº 6104118; 

- Luís Gabriel Salazar Geraldes, residente na Rua Padre Amândio Lopes nº 13, 

em Carção, contribuinte nº 166208477, titular da exploração nº 4090654; 

- Mário dos Anjos Afonso Martins, residente no Largo do Barreiro nº 4, em Vale 

de Frades, contribuinte nº 143414330, titular da exploração nº 4081610; 

- Ascensão de Jesus Pires, residente na Rua da Igreja nº 10, em Mora, contri-

buinte nº 147276381, titular da exploração nº4081137; 

- João Celestino Amado, residente na Rua da Estrada nº 7, em Vale de Frades, 

contribuinte nº 183596870, titular da exploração nº 2081207; 

- António Miguel Martins Raposo, residente na Rua da Igreja, em Vilar Sêco, 

contribuinte nº 157946878, titular da exploração nº 1084403; 

- Ana Maria Rodrigues Bilber, residente na Rua do Santo Cristo nº 7, em An-

gueira, contribuinte nº 191220825, titular da exploração nº 6087360; 
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- Manuel Maria Pires Martins, residente no Bairro Dr. Casimiro Pires, em Vimio-

so, contribuinte nº 156722755, titular da exploração nº 7081937; 

- Domingos António Torrão, residente na Rua da Fonte nº 2, em Matela, contri-

buinte nº 184763703. Titular da exploração nº 4086795; 

- Manuel Carção da Veiga, residente na Rua das Eiras das Figueiras nº 21, em 

Argozelo, contribuinte nº 163278792, titular da exploração nº 5027471; 

- Amador dos Anjos Vaz Jornalo, residente na Rua do Cabeço nº 3, em Jun-

queira, contribuinte nº 188211390, titular da exploração nº 4082831; 

- Ana Maria Ferreira Alves, Cabeça de Casal da Herança de, residente na Rua 

de Saiago nº 1, em Angueira, contribuinte nº 708471650, titular da exploração 

nº 3084293; 

- Maria de Jesus Prada da Veiga, residente na Rua Principal nº 160, em Ar-

gozelo, contribuinte nº 125645325, titular da exploração nº 6083098; 

- Maria do Céu Pimentel Pires, residente na Rua Direita, nº 54, em Santulhão, 

contribuinte nº 147276292, titular da exploração nº 3087394; 

- Emílio Fernandes da Veiga, residente na Rua da Capela nº 3, em Caçarelhos, 

contribuinte nº 127824561, titular da exploração nº 5027112; 

- Maria Bernardina Fernandes Torrão Veiga, residente na Rua da Capela nº 3, 

em Caçarelhos, contribuinte nº 186496265, titular da exploração nº 1027490; 

- José Manuel Pires, residente na Rua Direita nº 97, em Santulhão, contribuinte 

nº 125645317, titular da exploração nº 7114418; 

- Manuel do Nascimento Rodrigues, residente na Rua das Eiras de Baixo nº 6, 

em Vale de Frades, contribuinte nº 175581940, titular da exploração 4096729; 

- Maria da Trindade Raposo Pêra, residente na Rua Dr. Trigo de Negreiros lote 

nº 3-1ºandar, em Vimioso, contribuinte nº 112821804, titular da exploração nº 

6043397, sita em Vilar Sêco; 

- Manuel Maria Afonso Freixeda, residente na Rua de Santo Estêvão, em Car-

ção, contribuinte nº 187069930, titular da exploração nº 6026814; 

- Sara de Jesus Caldeira Martins, residente na Rua da Veiga do Casal nº 6, em 

Angueira, contribuinte nº 124245536, titular da exploração nº 2027021; 

- Alcino do Nascimento Pires Pantaleão, residente na Rua das Eiricas nº 25, 

em Avelanoso, contribuinte nº 156296829, titular da exploração nº 1086515; 

- Abraão Agapito Teiga Fernandes, residente na Rua Beco da Portela nº 4, em 

Matela, contribuinte nº 147276713, titular da exploração nº 6086846; 
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- Leonel dos Anjos Vaz Pires, residente na Rua Pena da Maia, em Algoso, con-

tribuinte nº 216266750, titular da exploração nº 3099746; 

- Alberto de Jesus Torrão Afonso, residente na Estrada do Campo nº 2, em 

Vimioso, contribuinte nº 156224739, titular da exploração nº 5082679: 

- José Joaquim Alves Martins, residente na Rua da Calçada, nº 7, em Avinhó, 

contribuinte nº 143566229, titular da exploração nº 2086800; 

- Ana Maria Martins Vicente, residente na Rua Camilo Castelo Branco nº 12, 

em Caçarelhos, contribuinte nº 136414974, titular da exploração nº 3086567; 

- José Sardinha Esteves, residente na Rua da Veiga do Casal nº 8, em Anguei-

ra, contribuinte nº 170538737, titular da exploração nº 1086678; 

- Conceição Ataíde do Fundo Miranda, residente na Rua da Constituição, em 

Argozelo, contribuinte nº 127321900, titular da exploração nº 4092025; 

- José Henrique Ataíde Miranda, residente na Rua da Constituição, em Argoze-

lo, contribuinte nº 229439926, titular da exploração nº 6093685; 

- Francisco Joaquim Rodrigues, residente na Rua Direita nº70, em Santulhão, 

contribuinte nº 147275814, titular da exploração nº 1090200; 

- António Martinho Vaz Jornalo, residente na Rua da Serra, em Junqueira, con-

tribuinte nº 181469596, titular da exploração nº 5041757; 

- Agostinho dos Anjos Lopes Cordeiro, residente na Rua do Boucelhão, em Pi-

nelo, contribuinte nº 208756345, titular da exploração nº 2027366; 

- Maria Rosa Meirinho Rodrigues, residente na Rua do Palombar nº 17, em 

Avelanoso, contribuinte nº 202478840, titular da exploração nº 3112881; 

- Maria Filomena Ataíde Miranda, residente na Rua do Calvário nº 11, em Ar-

gozelo, contribuinte nº 123372500, titular da exploração nº 6109613; 

- Anabela Cristina Pinto Colejo, residente na Rua do Pinidelo nº 32, em Santu-

lhão, contribuinte nº 221050760, titular da exploração nº 5054809; 

- Evaristo Rodrigo Martins, residente na Rua da Paneira nº 2, em Vilar Sêco, 

contribuinte nº 141583541, titular da exploração nº 2116234; 

-Filomena Falcão Miranda, residente na Rua do Pontão, em Serapicos, contri-

buinte nº 212712080, titular da exploração nº 1041833; 

- Luís Carlos Afonso Ventura, residente no Bairro de Fonte Colaço nº 23, em 

Vimioso, contribuinte nº 214010724, titular da exploração nº 5048798; 
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- Isabel Fernanda Cordeiro Preto, residente na Rua Camilo Castelo Branco nº 

10, em Caçarelhos, contribuinte nº 143566555, titular da exploração nº 

7086940; 

- Afonso Joaquim das Dores Penascais, residente na Rua da Cancela, em Jun-

queira, contribuinte nº 180372165, titular da exploração nº 5151077; 

- Paulo Augusto Guerra Domingues, residente no Bairro de Mora nº 28, em 

Uva, contribuinte nº 175902372, titular da exploração nº 1082628; 

- Hermínio do Nascimento Fernandes Gonçalves, residente no Bairro de Mora 

nº 32, em Uva, contribuinte nº 167778676, titular da exploração nº 2082526; 

- Adelaide da Purificação Machado, residente na Rua do Caminho do Campo 

nº 51, em Algoso, contribuinte nº 143414763, titular da exploração nº 5109166; 

- Manuel Adérito Miranda, residente na Rua de Trás das Eiras, em Vale de 

Frades, contribuinte nº 143414097, titular da exploração nº 5081601; 

- Domingos Augusto Fernandes, residente na Rua do Freixo nº 4, em Uva, con-

tribuinte nº 119749750, titular da exploração nº 6116041; 

- António José Bráz Lopes, residente na Rua do Serro nº 2, em Vimioso, contri-

buinte nº 245815678, titular da exploração nº 1100785; 

- Alcino Afonso Loureiro Magalhães, residente na Rua do Fundo do Povo, em 

Santulhão, contribuinte nº 201679078, titular da exploração nº 30273691; 

- Luís António Raposo Preto, residente na Rua do Cruzeiro nº 4, em Caçare-

lhos, contribuinte nº 127880704, titular da exploração nº 5090702; 

- Maria Elisabete Cordeiro Rodrigues, residente no Largo da Capela de Santo 

Cristo nº 5, em Caçarelhos, contribuinte nº 183243960, titular da exploração nº 

2027488; 

- Paulo José da Paula Cameirão, residente na Rua do Alvaredo, em Pinelo, 

contribuinte nº 220732370, titular da exploração nº 2087345; 

- Ilídio dos Anjos Galego, residente na Rua da Malhada nº 15, em Vimioso, 

contribuinte nº 157385604, titular da exploração nº 3027374; 

- Viriato Jorge Lourenço, residente no Largo da Igreja, em Pinelo, contribuinte 

nº 183677056, titular da exploração nº 3084739; 

- Manuel Inácio Gonçalves Lopes, residente na Rua de S. Julião nº4, em San-

tulhão, contribuinte nº 147628377, titular da exploração nº 7083533; 

- Maria de Lurdes Fernandes Pires Ramos, residente na Rua das Freiras nº 38, 

em Vimioso, contribuinte nº 103781137, titular da exploração nº 7087224; 
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- Fernando Augusto Martins Bernardo, residente na Rua da Rapadoura de Ci-

ma nº 5, em Vimioso, contribuinte nº 143571788, titular da exploração nº 

404170; 

- Aníbal de Jesus Pimentel, residente na Rua de Matela nº 31, em Santulhão, 

contribuinte nº 147401038, titular da exploração nº 2080732; 

- Maria Rodrigues Alves, residente na Rua da Fonte, Travessa do Cimo nº 5, 

em Santulhão, contribuinte nº 125645392, titular da exploração nº 4082949; 

- Manuel Rocha de Oliveira, residente na Rua Direita nº 147, em Santulhão, 

contribuinte nº 176109730, titular da exploração nº 3054543; 

- Domingas da Ascensão Alves, residente na Rua Direita, em Santulhão, con-

tribuinte nº 176552740, titular da exploração nº 7082307; 

- Maria do Céu Vaz Pires Galego, residente na Av. de S. Roque nº 5, em Algo-

so, contribuinte nº 216316286, titular da exploração nº 2104101; 

- Francisco Joaquim Valente Rodrigues, residente na Rua do Fundo do Povo, 

em Avinhó, contribuinte nº 176552855, titular da exploração nº 4027035; 

- José Paulo Esteves Fernandes, residente na Rua da Pateira nº 1, em Vilar 

Sêco, contribuinte nº 172250331, titular da exploração nº 3086866; 

- Teresa de Jesus do Nascimento Dias, residente na Rua de Vale Cravoso nº 

15, em Santulhão, contribuinte nº 148629130, titular da exploração nº 6027017; 

- Maria Rosa Castelo Afonso, residente na Rua da Igreja nº 8, em Carção, con-

tribuinte nº 196231680, titular da exploração nº 7103460; 

- Jacinta da Ascensão Frexoso Lopes, residente na Rua de Matela nº 7, em 

Santulhão, contribuinte nº 165460717, titular da exploração nº 3059797; 

- Arminda do Nascimento Quina Penascais, residente na Rua do Pereiro nº 14, 

em Avinhó, contribuinte nº 198289570, titular da exploração nº 3041099; 

- José do Nascimento Pires Afonso, residente na Rua do Caminho do Campo 

nº 40, em Algoso, contribuinte nº 140761349, titular da exploração nº 1041898; 

- Luciano do Espírito Santo Paredes, residente na Rua do Latedo de Cima nº 

19, em Argozelo, contribuinte nº 163278741, titular da exploração nº 5041525; 

- António Joaquim Carvalho, residente na Rua do Pontão nº 18, em Vale de 

Frades, contribuinte nº 122486692, titular da exploração nº 3084460; 

- Carolina da Anunciação Alves Lourenço, residente na Rua do Coupino nº 3, 

em Pinelo, contribuinte nº 148628672, titular da exploração nº 5093115; 



 59 

- António Maria Vaz das Eiras, residente na Rua da Senhora da Ascensão nº 3, 

em Algoso, contribuinte nº 156297442, titular da exploração nº 7113903; 

- José Joaquim Lopes Martins, residente na Rua Direita nº 50, em Santulhão, 

contribuinte nº 142430536, titular da exploração nº 1082779; 

- Maria de Fátima Gonçalves Pinto, residente na Rua do Barreiro nº 6, em Vale 

de Frades, contribuinte nº 136414877, titular da exploração nº 2081179; 

- Manuel Clemente Cordeiro Fernandes, residente na Rua da Soalheira nº 16, 

em Santulhão, contribuinte nº 174253575, titular da exploração nº 3082448; 

- Belarmina Pimentão Fernandes de Sousa, residente na Rua do Bairro de Bai-

xo nº 94, em Argozelo, contribuinte nº 185851371, titular da exploração nº 

1111164; 

- Felicidade Lopes Pires Rodrigues, residente na Rua do Latedo de Cima, em 

Argozelo, contribuinte nº 154334669, titular da exploração nº 4097052; 

- José Celestino Jantarada Matos, residente na Rua do Ribeiro nº 5, em Vilar 

Sêco, contribuinte nº 177929537, titular da exploração nº 2090082; 

- José Alberto Machado Pires, residente na Rua da Fontázia de Cima nº 6, em 

Caçarelhos, contribuinte nº 156912252, titular da exploração nº 7103015; 

- José Manuel Malaca Fernandes, residente na Rua Dr. Trigo de Negreiros nº 

9, em Vimioso, contribuinte nº 147276691, titular da exploração nº 5027401; 

- Manuel Augusto Quina Gonçalves, residente na Rua da Cruz nº 38, em San-

tulhão, contribuinte nº 112821774, titular da exploração nº 5062040; 

- José do Nascimento Monteiro Torrão, residente no Alto do Romeiro – Estrada 

de Junqueira nº6, em Matela, contribuinte nº 175808805, titular da exploração 

nº 7088612; 

- Manuel Xavier Sena, residente na Rua de Santo Amaro nº 8, em Argozelo, 

contribuinte nº 139676198, titular da exploração nº 7058158; 

- Fábia de Jesus Rodrigues Martins Ramos, residente no Bairro de S. Miguel nº 

5, em Vimioso, contribuinte nº 196231698, titular da exploração nº 1021213; 

- António do Nascimento Alves Pires, residente na Rua do Pinidelo nº 14, em 

Santulhão, contribuinte nº 170538702, titular da exploração nº 7082926; 

- Rita de Lurdes Miranda Pires, residente na Rua da Igreja nº 8, em Serapicos, 

contribuinte nº 156296950, titular da exploração nº 4084410; 

- Manuel Domingos Alves Pires, residente na Av. do Sabor nº 32, em Santu-

lhão, contribuinte nº 177929669, titular da exploração nº 7095088; 
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- Elias Augusto, residente na Rua das Cruzes nº 2, em Vimioso, contribuinte nº 

176552804, titular da exploração nº 7041699; 

- António Gonçalves Lourenço, residente na Rua do Lar nº4, em Avelanoso, 

contribuinte nº 195426053, titular da exploração nº EL75H; 

- Luís dos Anjos Martins Ramos, residente na Rua de S. Roque nº 39, em Car-

ção, contribuinte nº 143716630, titular da exploração nº 5027425; 

- Maria Irene Alves Martins, residente na Rua do Fundo do Povo, em Avinhó, 

contribuinte nº 198486065, titular da exploração nº 6006183; 

- José dos Anjos Martins, residente na Rua da Igreja nº 56, em Campo de Víbo-

ras, contribuinte nº 189549190, titular da exploração nº 7013858-1; 

- Maria da Saúde Frias Brinço, residente na Rua da Pena da Maia nº 2, em Al-

goso, contribuinte nº 159508495, titular da exploração nº 3103689; 

- Manuel Maria Martins Bernardo, residente na Rua das Fontes nº 13, em 

Campo de Víboras, contribuinte nº 143895311, titular da exploração nº 

4096665; 

- António Manuel Gonçalves, residente no Bairro do Meio nº 11, em Carção, 

contribuinte nº 156109093, titular da exploração nº 7115841; 

- José dos Anjos Fernandes Dias, residente na Rua das Penedas nº 13, em 

Carção, contribuinte nº 157946860, titular da exploração nº 5082939; 

- Luís António da Igreja Martins, residente na Rua do Chapaçal nº 6, em Vilar 

Sêco, contribuinte nº 103109714, titular da exploração nº 1083830; 

- Francisco Afonso Mondragão, residente na Rua do Ribeito nº 10, em Caçare-

lhos, contribuinte nº 165499397, titular da exploração nº 2005265-01; 

- Alexandra Isabel Higino Afonso Fernandes, residente no Bairro Dr. Casimiro 

Pires nº 4, em Vimioso, contribuinte nº 205956530. Titular da exploração nº 

7129438; 

- António Luís Rodrigues Afonso, residente na Rua do Poço nº 1, em Algoso, 

contribuinte nº 117773077, titular da exploração nº 3014398; 

- António Morais Afonso Fernandes, residente no Alto das Chãs, em Vimioso, 

contribuinte nº 207917868, titular da exploração nº 4047447-1; 

- Sebastião dos Santos Rodrigues Amado, residente na Rua do Boucilhão nº 

19, em Pinelo, contribuinte nº 130736511, titular da exploração nº 5109097; 
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- Cristina Maria Costa Fernandes, residente na Urbanização Gidro de Cima nº 

36, em Miranda do Douro, contribuinte nº 201694433, titular da exploração nº 

1113548, sita em Campo de Víboras; 

- Domingos Afonso Cordeiro, residente na Av. do Sabor, Rua das Obras, em 

Santulhão, contribuinte nº 189351420, titular da exploração nº 6116105; 

- Manuel Francisco Alves Turiel, residente na Rua da Escola nº 13, em Anguei-

ra, contribuinte nº 110872622, titular da exploração nº EL85J; 

- António Domingues, residente na Rua das Arras nº 3, em Argozelo, contribu-

inte nº 186496885, titular da exploração nº 5043145; 

- Maria Lúcia Vaz Tomé, residente no Bairro Falcão nº 58, em Carção, contribu-

inte nº 198957459, titular da exploração nº 6083172; 

- Maria Deluvina Fernandes Afonso, residente na Rua de Baixo nº 27, em Car-

ção, contribuinte nº 143566768, titular da exploração nº 6110118; 

- Teresa de Jesus Rodrigues Afonso, residente na Rua do Cachão s/nº, em 

Angueira, contribuinte nº 156296870, titular da exploração nº 4041737; 

- Augusto Carvalho do Fundo, residente na Rua do Alecrim nº 33, em Argozelo, 

contribuinte nº 163278350, titular da exploração nº 1112234; 

- Domingos Manuel Machado, residente na Rua do Recosto nº 50, em Argoze-

lo, contribuinte nº 184763770, titular da exploração nº 1044975; 

- Eduardo Domingues Martins, residente na Rua do Caniço nº 8, em Mora, con-

tribuinte nº 120763010, titular da exploração nº 2083637; 

- António Luís Jardino Sena, residente na Rua do Cruzeiro nº 7, em Argozelo, 

contribuinte nº 110875796, titular da exploração nº 6103411; 

- Manuel do Nascimento João, residente na Rua da Imaculada Conceição nº 8, 

em Avelanoso, contribuinte nº 180084577, titular da exploração nº 3098490; 

- Isabel Maria Meirinho, residente na Rua do Santo Cristo nº 5, em Angueira, 

contribuinte nº 196231582, titular da exploração nº 6112720; 

- Lacticae – Sociedade Agropecuária Lda., residente na Rua da Igreja nº 4, em 

Matela, contribuinte nº 505296489, titular da exploração nº 2044978; 

- Manuel da Conceição Alves, residente na Rua da Igreja nº 2, em Matela, con-

tribuinte nº 143571850, titular da exploração nº 4090145; 

- Maria da Conceição Quina Rodrigues Padrão, residente na Av. de Santiago 

s/nº, em Campo de Víboras, contribuinte nº 200944681, titular da exploração nº 

7085136; 
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- Narciso Fernandes Geraldes Granado – Cabeça de Casal da Herança de - , 

residente na Rua do Chapaçal nº 22, em Vilar Sêco, contribuinte nº 707093279, 

titular da exploração nº 21010306; 

- Ana Afonso Marques, residente no Bairro Artur Mirandela s/n, em Bragança, 

contribuinte nº 176863133, titular da exploração nº 1027363, sita em Junqueira; 

- Philipe Marques Jornalo, residente no Bairro Artur Mirandela Rua Aquilino 

Ribeiro nº 1, em Bragança, contribuinte nº 253398169, titular da exploração nº 

2096093, sita em Junqueira; 

- Vítor Manuel Falcão Miranda, residente na Rua da Fonte nº 8, em Serapicos, 

contribuinte nº 208824022, titular da exploração nº 5041831; 

- Domingos Granjo Carvalho, residente na Rua do Bairro de Baixo nº 23, em 

Argozelo, contribuinte nº 156722348, titular da exploração nº 2089792; 

- António Alcino Bruno Rodrigues, residente na Rua do Fundo da Vila nº 5, em 

Vimioso, contribuinte nº 110875664, titular da exploração nº 3081707; 

- Arlindo José Mondragão Formariz, residente na Rua do Chapeirão nº 9, em 

Caçarelhos, contribuinte nº 165499362, titular da exploração nº 6087489; 

- Arlete Raposo Fernandes Formariz, residente na Rua do Chapeirão nº 9, em 

Caçarelhos, contribuinte nº 197745299, titular da exploração nº 2087496; 

- Manuel Bartolomeu Frias, residente na Av. de S. Roque nº 5, em Algoso, con-

tribuinte nº 172250420, titular da exploração nº 4084417; 

- José Maria Cordeiro, residente na Rua das Olgas s/n, em Santulhão, contribu-

inte nº 156173476, titular da exploração nº 4027006; 

- Carlos José Gonçalves Martins, residente na Estrada Nacional nº 219, nº 15, 

em Algoso, contribuinte nº 195126831, titular da exploração nº 3062232; 

- Filipe João Falcão Miranda, residente no Vale de S. Miguel nº 75, em Vimio-

so, contribuinte nº 206292660, titular da exploração nº 2114129; 

- José Luís Martins Rodrigues, residente na Rua do Santo Cristo nº 7, em Ca-

çarelhos, contribuinte nº 145068110, titular da exploração nº 5103399; 

- Alfredo Miranda Teles, residente na Rua do Calvário nº 22, em Argozelo, con-

tribuinte nº 163278229, titular da exploração nº 3111012; 

- António Jorge Falcão Miranda, residente na Rua da Igreja nº 12, em Serapi-

cos, contribuinte nº 211729841, titular da exploração nº 4041835; 

- Rosalina dos Anjos Parreira Falcão, residente na Rua do Pontão nº 12, em 

Serapicos, contribuinte nº 178731137, titular da exploração nº 6083138; 
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- Filomena Falcão Miranda, residente na Rua do Pontão nº 12, em Serapicos, 

contribuinte nº 212712080, titular da exploração nº 1041833; 

- Maria Angelina Cepeda Bartolomeu, residente na Rua das Almas nº 3, em 

Argozelo, contribuinte nº 187541663, titular da exploração nº 3026848; 

- Francisco Augusto Pires Martins, residente na Estrada Nacional nº 317, Alto 

do Feto nº 5, em Carção, contribuinte nº 182257886, titular da exploração nº 

5097535; 

- António Joaquim de Quina, residente na Rua da Matela nº 3, em Santulhão, 

contribuinte nº 170664660, titular da exploração nº 4083839; 

- António Batista Cordeiro, residente na Rua da Matela nº 28, em Santulhão, 

contribuinte nº 209031620, titular da exploração nº 30837671; 

- José Maria Salazar Cordeiro, residente na Rua da Igreja Vale de Fontes s/n, 

em Santulhão, contribuinte nº 195123999, titular da exploração nº 7115287; 

- Luís António Calado, residente na Rua de Santo António – Vale Cravoso nº 4, 

em Santulhão, contribuinte nº 147401410, titular da exploração nº 2027000; 

- Natividade Augusta Pinto do Nascimento, residente na Rua da Igreja nº 27, 

em Carção, contribuinte nº 175554536, titular da exploração nº 7092068; 

- Miguel Lopes Fernandes, residente na Rua do Carrasquito nº 3, em Caçare-

lhos, contribuinte nº 143566604, titular da exploração nº 3087116; 

- Maria Helena Alves Pera, residente na Estrada Nacional nº 218, nº4, em Ca-

çarelhos, contribuinte nº 123152372, titular da exploração nº 6090144; 

- José Luís Pires Rodrigues, residente na Rua da Mediana nº 17, em Angueira, 

contribuinte nº 147183138, titular da exploração nº 3027414; 

- José dos Santos Alves Martins, residente na Rua do Cerejal nº 5, em Santu-

lhão, contribuinte nº 119749963, titular da exploração nº 2082596; 

- José Inácio dos Santos, residente no Bairro de Cima nº 62, em Carção, con-

tribuinte nº 189160667, titular da exploração nº 1047080; 

- Alberto António Preto, residente na Rua Professor Augusto Moreno nº 1, em 

Caçarelhos, contribuinte nº 156108631, titular da exploração nº 6112090; 

- Davide dos Santos Lopes Fernandes, residente na Rua do Pontão nº 14, em 

Serapicos, contribuinte nº 140708553, titular da exploração nº 6080783; 

- Manuel Cheio, residente na Rua do Sagrado nº 26, em Argozelo, contribuinte 

nº 177929480, titular da exploração nº 6112171; 
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- Jacinto Augusto Domingues Martins, residente na Rua do Cancelo nº 24, em 

Matela, contribuinte nº 184763673, titular da exploração nº 1113113; 

- António Manuel Martins do Nascimento, residente na Rua do Pereiro nº 21, 

em Avinhó, contribuinte nº 165010223, titular da exploração nº 2086275; 

- João Manuel Geraldes Martins, residente na Rua do Prado nº 4, em Matela, 

contribuinte nº 206488360, titular da exploração nº 2082705; 

- Francisco Joaquim Marcos, residente no Bairro Dr. Casimiro Pires nº 25, em 

Vimioso, contribuinte nº 198616031, titular da exploração nº 7052835; 

- Félix Jesus Mendes, residente na Rua do Espírito Santo nº 3, em Vilar Sêco, 

contribuinte nº 112126073. Titular da exploração nº 3087891; 

- Maria da Cruz Martins Fonseca João, residente na Rua do Chapaçal s/n, em 

Vilar Sêco, contribuinte nº 156297019, titular da exploração nº 5082325; 

- Francisco António Ataíde Lopes, residente na Rua do 1º Conde de Vimioso nº 

16, em Vimioso, contribuinte nº 163278504, titular da exploração nº 5121496; 

- Maria da Ascensão Afonso Domingues, residente na Rua de S. José s/nº, em 

Caçarelhos, contribuinte nº 175880000, titular da exploração nº 2085118; 

- Maria Emília Fernandes Afonso Branco, residente na Rua do Castelo s/nº, em 

Pinelo, contribuinte nº 123372526, titular da exploração nº 6081153; 

- Moisés Esteves Bernardo, residente na Rua de Sayago nº 22, em Angueira, 

contribuinte nº 182249794, titular da exploração nº 4083278; 

- Maria de Fátima Tomé Valente, residente na Rua 1º de Maio nº 3, Bairro de 

Cima, em Carção, contribuinte nº 203884418, sem título de exploração; 

- Maria de Lurdes Ferreira Pires Martins, residente na Estrada Nacional nº 218, 

s/nº, em Caçarelhos, contribuinte nº 202130550, titular da exploração nº 

1102278; 

- António Alves Galhardo, residente na Rua das Eiricas nº 10, em Avelanoso, 

contribuinte nº 127881140, titular da exploração nº 3086514; 

- Delfina Augusta Vicente Pires, residente na Rua das Quintanas nº 8, em Ca-

çarelhos, contribuinte nº 152459987, titular da exploração nº 1112327; 

- Emílio Lopes Machado, residente na Estrada Nacional nº 218, nº 2, em Caça-

relhos, contribuinte nº 143571524, titular da exploração nº 4090088; 

- Aniceto Magalhães Pera, residente na Rua da Veiga nº 2, em Vilar Sêco, con-

tribuinte nº 180489941, titular da exploração nº 1051125; 
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- Eduardo Augusto Pinto Gonçalves, residente na Rua Caminho do Campo nº 

6, em Algoso, contribuinte nº 133577929, titular da exploração nº 4027157; 

- Augusto Clemente Raposo, residente na Rua do Espírito Santo nº 8, em Vilar 

Sêco, contribuinte nº 176484833, titular da exploração nº 1096541; 

- José Augusto Martins Tomé, residente na Rua da Praça nº 1, em Carção, 

contribuinte nº 165499133, titular da exploração nº 7054878; 

- Guilherme Augusto Alves, residente na Rua dos Pinhões nº 2, em Angueira, 

contribuinte nº 168326809, titular da exploração nº 3027032;  

- Norberto Augusto Magalhães João, residente na Estrada Nacional nº 218, nº 

10, em Caçarelhos, contribuinte nº 157277046, titular da exploração nº 

5111752; 

- Davide Fernandes Pera, residente no Bairro de Vale de Covo s/nº, em Vimio-

so, contribuinte nº 174969538, titular da exploração nº 5039008; 

- José Francisco Pera Machado, residente na Rua de Sayago nº 38, em An-

gueira, contribuinte nº 152460594, titular da exploração nº 6083542; 

- Manuel Joaquim Bernardo Martins, residente na Rua dos Pinhões nº 4, em 

Angueira, contribuinte nº 174969481, titular da exploração nº 5027442; 

- Américo Lopes Pires, residente na Rua de S. João nº42, em S. Joanico, con-

tribuinte nº 140708774, titular da exploração nº 5101700; 

- Palmira do Céu Morais Nunes, residente na Rua da Igreja nº 1, em S. Joani-

co, contribuinte nº 123372577, titular da exploração nº 5087168; 

- Hermínio Augusto Dias Alves, residente na Rua da Igreja nº 5, em Carção, 

contribuinte nº 186496524, titular da exploração de detenção caseira; 

- António Ataíde Lopes, residente na Rua de Vale Falcão nº 6, em Carção, con-

tribuinte nº 139675493, titular da exploração nº 6082577; 

- José Maria Jardino Sena, residente na Rua de S. Roque nº 8, em Argozelo, 

contribuinte nº 127880615, titular da exploração nº 2112225; 

- Maria Helena Raimundo Cordeiro, residente na Av. das Forças Armadas nº 2. 

6º Esq., em Bragança, contribuinte nº 199800022, titular da exploração nº 

PTEL95I-R, sita em Santulhão; 

- António Alberto Quina Padrão, residente na Rua das Eiras s/nº, em Campo de 

Víboras, contribuinte nº 196109930, titular da exploração nº 1101375; 
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- Ana Júlia Pires Jerónimo – Cabeça de Casal da Herança de – residente na 

Rua do Tombeirinho, nº 2, em Carção, contribuinte nº 709400942, titular da 

exploração nº 4131387; 

- Ana Maria Vaz, residente na Rua do Vale nº 15, em Carção, contribuinte nº 

157372090, titular da exploração nº 7083643; 

- Acácio Augusto Lopes de Quina, residente na Rua do Bairro de Cima nº 50, 

em Carção, contribuinte nº 185194222, titular da exploração nº 6111043; 

- António Joaquim Fernandes, residente na Rua de S. Roque nº 30, em Car-

ção, contribuinte nº 172243785, titular da exploração nº 2111004; 

- Arminda Machado da Veiga, residente na Rua do Sagrado nº 28, em Argoze-

lo, contribuinte nº 127824448, titular da exploração nº 7114262; 

- Angelina Augusta Brinço Ramos, residente na Rua da Cancela s/n, em Jun-

queira, contribuinte nº 162992831, não é titular de nº de exploração; 

- Alcino dos Anjos Brinço Martins, residente na Estrada Nacional nº 219, nº 19, 

em Algoso, contribuinte nº 133577864, titular da exploração nº 7085320; 

- Germino Manuel Silva Polónio, residente na Rua do Lastrinho s/nº, em Jun-

queira, contribuinte nº 117773670, titular da exploração nº 5102976; 

- Joaquim dos Santos Vaqueiro Fernandes, residente no Bairro de Cima nº 42, 

em Carção, contribuinte nº 176109749, titular da exploração nº 4083567; 

- João Manuel Frias Martins, residente na Rua da Portela nº 63, em Vimioso, 

contribuinte nº 172249902, titular da exploração nº 6101954; 

- Maria das Graças Tomé, residente no Bairro de Cima nº 26, em Carção, con-

tribuinte nº 191391115, titular da exploração nº 1111049; 

- Autentisereia – Transformação de Carnes Salsicharia e Enchidos Tradicio-

nais, Lda., residente na Estrada Nacional 219, nº 15, em Algoso, contribuinte nº 

510477771, titular da exploração nº 4103083; 

José de Jesus Domingues Quina, residente na Rua Conde de Ariães nº 75, em 

Bragança, contribuinte nº 181696584, titular da exploração nº 2100198, sita em 

Matela; 

 

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

Presidente colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

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

-------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação “ Lei dos Com-



 67 

promissos e dos Pagamentos em Atraso. Compromisso Plurianual – Ter-

mas da Terronha” – Autorização Prévia da Assembleia Municipal. ------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Como sabem, 

estamos já a proceder ao processo de licenciamento das termas enquanto ter-

mas, aliás depois no ponto a seguir vamos também aderir à Associação das 

Termas de Portugal. Obviamente que as termas para funcionarem precisam de 

recursos e precisa de quem saiba trabalhar em termas e o que aqui se está a 

fazer é a câmara vai lançar um concurso, por três anos, para prestação dos 

serviços médicos, terapeutas de tudo aquilo que as termas precisam em ter-

mos de pessoal para funcionarem. Na próxima sessão da Assembleia Munici-

pal, traremos aqui o regulamento das termas e das taxas. Temos esta despesa 

mas também vamos ter receita. Do que me dizem, a empresa que trabalhou 

connosco até hoje a correr razoavelmente bem, é possível que dentro de três a 

quatro anos as termas sejam um projeto sustentável. Agora, tem despesas te-

mos que pagar a quem lá trabalha. No primeiro ano, a receita não vai cobrir a 

despesa mas isso é das tais coisas para fixarmos cá gente temos que nós as-

sumir a responsabilidade. Ou contratávamos gente para a câmara municipal 

médico, fisioterapeuta, enfermeiro, massagista ou fazemos uma prestação de 

serviços. Neste momento, a nossa opinião é que devemos fazer uma prestação 

de serviços, até porque se eventualmente vier a aparecer algum privado que 

queira fazer a exploração das termas, obviamente que nós pensaremos nas 

condições dessa concessão. Era bom que aparecesse o privado. E é a partir 

de agora que nós vamos começar, quer em feiras quer por todo o lado, a tentar 

publicitar as termas de Vimioso. Como lhes digo, o processo final só deverá 

estar concluído lá para fevereiro ou março. Também dizer-lhes que o segundo 

furo que fizemos dá muita água de muito boa qualidade, embora ainda esteja 

previsto, e vamos tentar candidatá-lo se houver fundos comunitários, um novo 

furo. Estavam previstos três furos, neste momento estão dois executados. Co-

mo é para três anos não é só para um, como é plurianual tem que vir à Assem-

bleia Municipal para autorizar o lançamento desse concurso”. -----------------------

------- Não tendo havido intervenções/ pedido de esclarecimentos acerca deste 

ponto, o senhor Presidente colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por 

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

nimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação da Adesão da Câma-

ra Municipal de Vimioso à Associação das Termas de Portugal. ---------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Passando nós, 

em breve, a ter termas certificadas faz todo o sentido que a câmara pertença à 

Associação das Termas de Portugal. Esta adesão é do interesse desta câmara, 

e portanto do município dado que a Associação Termas de Portugal desenvol-

ve um conjunto de iniciativas previstas nos seus estatutos, conducentes à valo-

rização e promoção do setor termal, onde o nosso município já se integra pois 

que, possuímos um complexo termal: Termas da Terronha. Vamos pagar mil e 

duzentos euros por ano de quota, é o mínimo, há outras valências mas para já 

nós não queremos participar. Também dizer-lhes que as unidades hoteleiras, 

as casas de turismo rural tudo que tenha a ver com hotelaria também eles pró-

prios se podem inscrever nesta associação, no sentido de promoverem os seus 

estabelecimentos junto da Associação Portuguesa de Termas. Todas as câma-

ras que têm termas fazem parte desta associação. A nível de formação de fun-

cionários, a nível da divulgação, faz todo o sentido nós pertencermos à Associ-

ação das Termas de Portugal”. ----------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções/pedidos de esclarecimento sobre este 

assunto, 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 Onze) – Apreciação e Votação da dissolução da 

Empresa Municipal “Vimioso 2003” – Atividades Artesanais e Turísticas 

de Vimioso, E. M. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse: “É do conhecimento de 

todos os membros da Assembleia o problema da Empresa Municipal e das 

questões que se têm levantado em reuniões anteriores quanto à necessidade 

de proceder à dissolução da Empresa Municipal, pelo facto de não cumprir os 

critérios para a sua manutenção. Também foi dado conhecimento a esta As-

sembleia que foi interposta uma revisão oficiosa na sequência de uma inspe-

ção tributária, revisão oficiosa que foi julgada procedente. Em consequência 

deveria a Empresa Municipal ser reembolsada dos valores pagos na sequência 

da inspecção tributária. A questão que se coloca, neste momento e conside-

rando o período temporal em que são elaborados os documentos previsionais 



 69 

da Empresa Municipal que são mais ou menos coincidentes com a elaboração 

do orçamento e do plano plurianual de investimentos da câmara municipal, es-

tes documentos foram apresentados em reunião de câmara no final de outubro. 

Sendo certo que, nesta data, ainda não tínhamos conhecimento se os pressu-

postos que nós invocávamos para manutenção da Empresa Municipal que era 

a devolução dos valores em dívida, ainda não eram conhecidos nessa data. 

Portanto, é legítimo questionarmo-nos não, neste momento, se deveríamos ou 

não submeter à aprovação. Pensamos que sim porque nós temos que nos fo-

car no horizonte temporal em que foram elaborados, e isso significa que ainda 

assim quisemos cumprir os formalismos legais relativamente à Empresa Muni-

cipal. Claro que, como o senhor Presidente disse deixa de fazer sentido o exer-

cício da sua atividade em cumprimento do plano que foi aprovado. Na sequên-

cia da reunião com o senhor Diretor de Finanças acerca de quinze dias, fomos 

informados que a Empresa Municipal iria ser reembolsada do valor em dívida 

resultante do tal processo de inspeção tributária que ultrapassa os sessenta mil 

euros. Aguardamos o envio desse reembolso que sucedeu no início desta se-

mana. Foi por essa razão que procedemos ao envio do aditamento à ordem de 

trabalhos desta sessão, estando agora digamos assim em condições de esta 

Assembleia deliberar a dissolução da Empresa Municipal porque os condicio-

nalismos que nós evocávamos para a sua manutenção deixaram de existir. 

Portanto, neste sentido, se propõe a dissolução da Empresa Municipal, sendo 

certo que o ato de dissolução da Empresa Municipal não se consubstancia só 

na deliberação da Assembleia Municipal, haverá posteriormente que efetuar a 

escritura de dissolução e de liquidação, o que significa que o processo em si 

pode desenrolar-se até final do ano ou mais tarde pelo facto de ainda termos 

os valores de IVA a haver na sequência das últimas atividades desenvolvidas 

pela Empresa Municipal. Só que aí irá ser nomeado um liquidatário para acom-

panhar o processo até à dissolução definitiva da Empresa Municipal mas, no 

final deste ano, daremos conhecimento destas formalidades quer ao Tribunal 

de Contas quer à Inspeção Geral de Finanças, procedendo ao envio da escritu-

ra da dissolução, quer da deliberação desta Assembleia Municipal”. --------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado José Freire. Disse: “Neste ponto, só 

queria fazer aqui uma pequena ressalva porque eu próprio patrocinei um abai-

xo-assinado na defesa desta Empresa Municipal e nas várias que havia no dis-
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trito. Há aqui algumas pessoas que na altura assinaram, porque mais uma vez 

como representante de uma organização dos trabalhadores pensamos nós que 

quem deve dirigir estas coisas são os executivos da câmara que são os eleitos, 

não são os governos, mais uma vez o governo de forma prepotente obrigou a 

que as coisas fossem assim. Eu só queria lembrar isto, há aqui pessoas que 

assinaram esse abaixo-assinado que eu encaminhei para o Governo e para a 

Assembleia da República. O abaixo-assinado com algumas centenas de assi-

naturas na defesa das empresas e deixar ao cuidado das câmaras o prosse-

guimento ou não dessas empresas. Não está em causa o concordar ou não 

com elas, está em causa a defesa do poder local, é isso que temos obrigação 

de debater na defesa do poder local autónoma e livre de pressões de quem 

elegemos para nos governar nas câmaras e nos concelhos”. ------------------------

------- Não tendo havido mais intervenções acerca deste ponto o senhor Presi-

dente da Assembleia Municipal colocou o ponto à votação tendo sido aprovado 

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

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

------- Ponto Dois Ponto Doze) – Outros assuntos de interesse para o Mu-

nicípio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “Só queria 

fazer aqui uma pergunta ao executivo: a recolha do lixo daqueles cestos que 

estão colocados pelas povoações pelas aldeias e vilas, não são os contento-

res, são aqueles cestos que estão colocados por ali no largo A, B, ou C é da 

responsabilidade da câmara, da junta ou da empresa de recolha? Porque ainda 

não há muito tempo, a empresa de recolha do lixo andava a ser interpelada, 

mas disseram que esse lixo não era da responsabilidade deles. E, ali em Ar-

gozelo, estão bastante cheios, ninguém os despeja e já há muito tempo que 

estão lá com o lixo acumulado, era só para tomarem medidas nesse sentido”. --

------- Usou da palavra o senhor deputado Carlos Ataíde Fernandes. Disse: “ 

Em Argozelo também há uma rua que é a Rua do Calvário que foi recentemen-

te proibido o estacionamento num passeio. Aquilo não se pode chamar pas-

seio, tem mais de dez metros de largo e a GNR neste momento não deixa lá 

estacionar ninguém. As pessoas vão ali comprar pão à padaria, os meus vizi-

nhos também não podem parar o carro sequer, têm que ir colocá-lo lá atrás até 

para a parte do recreio para trás e nas ruas adjacentes. Queria pedir à câmara 
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a ver a possibilidade de falar com a GNR, mas penso que isso será pratica-

mente inviável uma vez que eles dizem que aquilo é passeio não se pode lá 

estacionar. De qualquer das formas, se não se puder lá estacionar, agradecia 

que a câmara tomasse medidas, no sentido de fazer estacionamentos ou tirar o 

lancil, porque desde que se tire o lancil, deixa de ser passeio e já se poderá 

estacionar. Há lá locais que a largura do passeio é de cerca de dez metros e 

acho que não faz sentido nenhum ter passeio de dez metros”. -----------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Relativamente 

aos caixotes do lixo, refere-se às papeleiras, é responsabilidade da Junta de 

Freguesia e da Câmara Municipal, porque o contrato que temos com a CESPA 

é da recolha do lixo. A limpeza penso que uma vez por semana eles fazem da 

rua principal, nem sequer está no contrato foi um acordo que fizemos em que 

diminuía o número de dias em Vimioso e limpavam a rua principal, isso nem 

sequer está contratualizado, se eles não o quisessem fazer não o fariam. Eu 

recordo que este contrato já vem desde dois mil, só termina em dois mil e vinte. 

Temos que falar com a junta de freguesia também de vez em quando ter lá al-

guns sacos e pedir a alguém que o retire e ponha lá outros. São algumas pape-

leiras que existem mas não é responsabilidade da empresa, que a limpeza de 

ruas no contrato é só em Vimioso, e daquelas que estão no contrato, porque 

outras que se façam eles não são obrigados a isso. Relativamente à questão 

de proibição na rua do calvário, eu já coloquei essa questão aos técnicos, no 

sentido de tentarmos resolver esta situação porque mais uma vez é o bom 

senso. Quer dizer nós tivemos que gastar não sei quantos mil euros a colocar 

sinalética aqui em Vimioso, porque esteve aqui um agente que multava tudo e 

todos, e parece que agora está em Argozelo. Agora repare, durante mais de 

vinte anos, nunca houve problemas de estacionamento em Vimioso, felizmente 

não há registo de acidentes em Vimioso. Nós tivemos que colocar sinalética 

nesta rua comercial, tivemos que colocar sinalética ao pé do lar de idosos para 

que não estacionassem, e esses sinais são extremamente caros. Porque há 

uma autoridade que leva a lei à letra. Em Argozelo, essa rua foi requalificada 

há mais de dez anos. Toda a gente lá estaciona, alguma vez causou problema 

a alguém? Causa-lhe a esta autoridade que agora se lembra de passar multas. 

De facto, o que é que isto implica, quer dizer um projeto que foi aprovado, este 

projeto na altura foi aprovado pela Estradas de Portugal, como sabem a rua 
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principal de Argozelo pertence à Estradas de Portugal não pertence à câmara 

municipal, embora sejamos nós que temos de a limpar e temos que a manter. 

Agora o que o Engenheiro Moscoso me foi alertando é eventualmente, colocar 

lá um sinal com um P a dizer que é um parque a dizer que é para cinco ou seis 

lugares, agora deitar o lancil abaixo, eu tenho a certeza de quando o agente for 

para outro sítio já lá se pode estacionar. Se formos pegar no espírito da lei à 

letra, em nenhuma rua de Argozelo se pode estacionar, só nas que tiverem 

sentido único, em nenhuma e quem diz em Argozelo diz noutras localidades, 

porque o que diz a lei é que, se o carro estiver estacionado e outro carro que 

venha na mesma direcção tiver que ocupar a outra faixa para seguir, tem que 

ser multado porque está estacionado então têm que ser todos, não é possível 

estacionar em lado nenhum. Mas, em muitas de Vimioso e de Argozelo e das 

outras aldeias, isto chama-se bom senso. Nós já alertamos as autoridades para 

esse bom senso, mas depois quando alguma autoridade escreve invoca o arti-

go x da lei x, o que é que se pode fazer? Estamos num estado de direito, temos 

que cumprir a lei. Mas, faz algum sentido multas de estacionamento, ainda se 

estacionassem em cima de alguma passadeira ou coisa parecida, agora no 

nosso concelho multa de estacionamento?”. ----------------------------------------------

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

-------Não houve intervenções. -----------------------------------------------------------------

-------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 

___________________________________________ 
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