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ATA NÚMERO VINTE E DOIS 
 
------- ATA DA SESSÂO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TRE-
ZE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos dois dias do mês de Setembro de dois mil e treze, pelas nove horas 

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

te a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponto 1 do artigo 49º da lei 

número 169/99 de 18 de Setembro alterada pela lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------- 
------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------
------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação da ata da sessão de 
um de Fevereiro de dois mil e treze. ------------------------------------------------------
------- Ponto Um Ponto Dois) – Leitura resumida do expediente. ----------------
------- Ponto um Ponto Três) – Período para intervenções. ------------------------
------- Ponto Dois) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação escrita do Senhor Presidente da 
Câmara relativa à Atividade Municipal. --------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação das Regras Aplicá-
veis à Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Lei 
nº8/2012 de 21 de Fevereiro – COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Autoriza-
ção Prévia da Assembleia Municipal ----------------------------------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:17 – Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 
10  do ano contabilístico de 2013. ---------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Análise Eco-
nómico-financeira da Câmara Municipal de Vimioso reportada ao 1º 
semestre – Junho 2013. ----------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Outros Assuntos de interesse para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Ponto Três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ---------------------------
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão. 

A senhora segunda secretária verificou as presenças. Estiveram presentes os 

senhores deputados: José António Cerqueira da Costa Moreira, Serafim dos 

Santos Fernandes João, Manuel Fernandes Oliveira, José Carlos Vaz Gonçal-

ves, António Emílio Dias, Aníbal Alves do Rosário, Manuel João Ratão Portu-

guês, André Fernandes Ramos, Sandra Manuela carvalho Vila, Ilda de Fátima 

Fernandes Martins, Manuel João Brás, Luís Manuel Tomé Fernandes, Emílio 

José Torrão Esteves, Francisco António Ataíde Lopes, José Luís de Campos 

Afonso, Sérgio Augusto Pires, Hélder Domingos Ramos Pais, Manuel Pascoal 

Lopes Padrão, Emídio Martins Domingues, José António Ramos Fernandes, 

Aníbal Augusto João Delgado e António Eduardo Martins Gonçais. ----------------

------- Faltaram os senhores deputados: Heleno da Costa Simões, Levinda de 

Lurdes Martins Penedos, José Manuel Granado Afonso, Cédric Lopes Cheio, 

Tiago Manuel Fernandes Afonso, António dos Santos João Vaz e Arnaldo 

Augusto Alves Lourenço. ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presidente da Câmara José Baptista Rodrigues e os senhores Vereadores 

António Jorge Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz, Jorge dos Santos 

Rodrigues Fernandes e Carlos Manuel Ataíde Fernandes ----------------------------- 
------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------ 
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia, há quórum e como 

tal iremos começar esta sessão ordinária, e dar já as boas vindas ao senhor 

António Eduardo que está a substituir o senhor Presidente da Junta de Fregue-

sia de Vimioso Francisco Bruçó. Antes de começar fui informado que os fun-

cionários públicos ou os reformados da função pública terão que entregar 

novamente a folha de vencimento para fazer a tal redução dos dez por cento, 

quem ganhar mais de mil e quinhentos euros. --------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Um) Apreciação e Votação da Ata da Sessão de vin-
te e oito de Junho de 2013. ------------------------------------------------------------------- 
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------- Estando todos os elementos na posse da ata (enviada antecipadamente) 

e não tendo havido intervenções foi colocada à votação, tendo sido aprovada 

por maioria. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Dois) – Leitura resumida do expediente. ----------------
------ Pela senhora segunda secretária foi dado conhecimento da correspon-

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

------- 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 Actividade Municipal. -------------------------------------------------
------- Todos os membros estavam na posse da informação escrita (enviada 

antecipadamente). ------- ------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Carlos Gonçalves. “ Disse: 

Relativamente a estes pontos todos, há aqui alguns a que já estamos acostu-

mados, vêm-se repetindo ao longo do tempo. Isso, por um lado, é sinal de que 

as obras estão a ser feitas, algumas eventualmente poderiam já estar concluí-

das. Eu queria só que houvesse qualquer declaração relativamente ao PDM. O 

PDM já se vem arrastando ao longo dos anos, há ou não prazos para ele ficar 

terminado. Há três escolas que vêm mencionadas com trabalhos de pintura, 

trabalhos de carpintaria e também há uma que fala de electricista. É para saber 

qual a situação destas escolas e se todas elas irão ou não ser intervenciona-

das, as ex. escolas primárias”. -----------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Relativamente à ques-

tão do PDM dizer-lhe que não há mais adiantamento nenhum relativamente ao 

que está na ata da última sessão. De facto o PDM é um processo moroso, ele 

está a decorrer com toda a normalidade, se considerarmos normalidade o que 

se passa noutros municípios. Evidentemente que os prazos de execução já 

foram há muito tempo ultrapassados, mas o que nos dizem da CCDRN, a 

engenheira Maria de Lurdes é que o PDM está a decorrer com a normalidade, 

e esperemos que os trabalhos prossigam, porque estamos também sempre 

muito dependentes das outras instituições, dos pareceres das instituições. 

Relativamente aos serviços que questionou nas escolas. Por exemplo serviço 

na escola de Vale de Pena, a escola de Vale de Pena foi adaptada para um 
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pequeno bar da aldeia que não tinham, e portanto estiveram lá os carpinteiros, 

os electricistas e os picheleiros. O serviço na escola de Pinelo, como sabem a 

escola de Pinelo foi adaptada para sede da Junta de Freguesia, e fez-se lá um 

grande salão para poder lá realizar todas as atividades que a Junta de Fregue-

sia considere. Serviço com o carpinteiro na escola de Vimioso tem a ver com 

serviços que lá foram feitos. Serviço na escola de Vila Chã: fizemos um proto-

colo com a associação aldeia para ali montarem um centro de interpretação 

ligado à natureza e tem lá uma pequena exposição. Eles fizeram uma candida-

tura à Corane para depois comprarem equipamento e foi necessário fazer lá 

alguns serviços de reparação do telhado. O imóvel continua a ser propriedade 

da Câmara Municipal e se tiver utilização menos se degredará. Quem tem que 

fazer a manutenção dessas instalações é a Câmara Municipal.” --------------------
------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse:” Sobre as 

Termas da Terronha, dar os parabéns a este executivo pela excelente obra que 

ali está realizada, ainda não tinha tido oportunidade de as visitar, fui lá no dia 

da inauguração. É uma obra excelente que além de trazer alguma riqueza traz 

também alguns empregos, e acho que é uma muito mais valia para o concelho 

de Vimioso. Também queria agradecer a cedência do palco para as atividades 

culturais da catequese em Argozelo”. -------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Espero que, 

relativamente à estância do balneário termal, seja uma mais valia, que o conce-

lho aproveite essa mais valia que crie ali postos de trabalho. Como sabem a 

nossa intenção é de facto tentar atrair gente para o concelho de Vimioso. Isto 

aconteceu em todos os investimentos que fizemos, este é um deles que irá 

servir para isso e espero que todos nós consigamos chegar àquilo que pensa-

mos, trazer mais gente, e se calhar fazer ali uma estância como estamos habi-

tuados a ver nalguns sítios onde é há termas. É óbvio como sempre disse, não 

é a vocação da Câmara. A Câmara tem uma determinada vocação é tentar 

explorar os recursos naturais que tem. Foi o que fizemos daquele recurso natu-

ral. Temos outros recursos naturais que queríamos explorar mas que, por 

situações de ambiente e situações que nos ultrapassam ainda não foi possível. 

E portanto as termas como tenho dito sempre foram de facto feitas com inten-

ção de hoje para amanhã se aparecer algum privado que queira investir aqui 

no nosso concelho, claro com condições, que nos dê garantia que será um 
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bom continuador daquilo que nós queremos, ou seja a atratividade do concelho 

e o chamar mais pessoas aqui, nós é o que faremos”. ---------------------------------

------- o senhor Presidente da Assembleia propôs e foi aceite, que os pontos 

seguintes fossem apresentados e discutidos em simultâneo, fazendo-se a sua 

votação separadamente. ------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação das Regras Aplicá-
veis à Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Lei 
nº8/2012 de 21 de Fevereiro – COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Autoriza-
ção Prévia da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Modificação 
número. 17 – Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) núme-
ro 10 do ano contabilístico de 2013. ------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” De facto os dois pon-

tos são complementares. Passo a explicar: Parque Ibérico natureza Turismo e 

Aventura de Vimioso Porta da Rota da Terra Fria. O que acontece é que nós já 

fizemos em sede de reunião de Câmara a adjudicação desta empreitada que 

ronda os seiscentos mil euros aproximadamente e enviamos para o tribunal de 

contas, porque esta empreitada atendendo aos montantes envolvidos exige o 

visto do tribunal de contas. Estava todo o processo administrativo está tudo 

bem, mas fomos informados pelo tribunal de contas que atendendo a que a 

obra, agora a iniciar em Setembro se vai prolongar pelo ano de dois mil e 

catorze, tem que constar no PPI Plano Plurianual de Investimentos e no Orça-

mento da Receita e da Despesa, verba também para dois mil e catorze, o que 

não estava antes. Não estava antes, porque nós estávamos convencidos que a 

candidatura ao PROVER seria aprovada muito mais cedo, já devia ter sido 

aprovada no ano anterior e que a obra estaria concluída este ano. E por isso 

mesmo não alocamos verba para dois mil e catorze. O tribunal de contas exige 

mesmo que haja uma deliberação que tem que ser da Câmara e que tem de 

ser da Assembleia a colocar verbas em dois mil e catorze. Se repararem nesse 

Plano Plurianual de Investimentos aparecem lá para o Parque Ibérico Natureza 

e Aventura, salvo erro, os setecentos mil euros para o ano de dois mil e cator-

ze. Portanto já sabem que sempre que há um investimento plurianual, já acon-

teceu aqui várias vezes nesta Assembleia, a Assembleia tem que se pronunciar 

sobre ou tem que dar o aval favorável, à repartição financeira por vários anos, 
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e é isso que aqui se vem pedir. Foi também esse um dos motivos por que nós 

solicitamos ao senhor Presidente da Assembleia que marcasse a reunião mais 

cedo possível, porque mesmo hoje à tarde irá para o tribunal de contas esta 

documentação para termos o visto o mais rapidamente possível, porque até ao 

final de Setembro nós temos que apresentar pedidos de pagamento desta 

obra”. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

lhos, Sérgio Pires. Disse:” Este verão ocorreu um incêndio na zona precisa-

mente do Parque Ibérico. Gostaria de saber se causou danos naquelas casas, 

naquelas estruturas que já estavam construídas, e se causou algum dano e se 

já há algum custo previsto para reparar esses danos”. ---------------------------------

------- Para responder usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” 

De facto houve lá um incêndio, houve um pequeno prejuízo numa parte de uma 

construção de madeira na parte exterior. Ficou queimada e possivelmente é 

preciso substituir um painel, mas é só uma situação mínima, ainda bem que é 

só isso”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------- O senhor Presidente da Assembleia colocou cada um dos pontos à vota-

ção: Ponto dois ponto dois – Apreciação e Votação das Regras Aplicáveis à 

Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Lei nº8/2012 de 

21 de Fevereiro – Compromissos Plurianuais – autorização prévia da Assem-

bleia Municipal Aprovado por unanimidade Aprovados por unanimidade e em 

minuta. Ponto dois ponto três – Apreciação e Votação da Modificação núme-

ro:17 – Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 10 do ano 

contabilístico de 2013. Aprovado por maioria com a abstenção do senhor depu-

tado José Carlos Gonçalves. Colocados à votação, ambos os pontos foram 

aprovados por unanimidade e em minuta. --------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Análise Eco-
nómico-financeira da Câmara Municipal de Vimioso reportada ao 1º 
semestre – Junho 2013. -----------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Disse:” Da análise 

económico-financeira resulta que a situação patrimonial do município evoluiu 

positivamente. O activo total aumentou, em resultado do aumento do imobiliza-

do e do aumento de postos em instituições financeiras e caixa e pela diminui-

ção do saldo de outros devedores. O passivo diminui, é esgotada a administra-
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ção da rubrica de fornecedores de imobilizado e empréstimos obtidos. Os fun-

dos próprios cresceram, conclui-se pelo equilíbrio financeiro do município. O 

município cumpre o princípio orçamental do equilíbrio uma vez que a despesa 

corrente, se encontra coberta pela receita corrente. No que diz respeito ao limi-

te de endividamento o município cumpre a legislação aplicável”. --------------------

-------------- Não tendo havido pedidos de esclarecimento, o senhor Presidente 

da Assembleia colocou o ponto à votação. Foi aprovado por maioria com a abs-

tenção do senhor deputado José Carlos Gonçalves. Colocado à votação em 

minuta, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Outros assuntos de interesse para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor deputado António Oliveira. Disse:” Queria dei-

xar aqui um alerta por causa do recinto das festas em Argozelo. Se calhar 

devia-se tomar algumas providências para a não entrada dos camiões-palco e 

dos camiões que levam o material para descarregar, porque aqueles camiões 

em cima daquele pavimento e de outros que estão nas mesmas circunstâncias, 

aquilo ao cabo de um ano ou meio ano ficam todos danificados. E no de Argo-

zelo já se verifica lá algumas lacunas. E portanto acho que nas próximas festas 

devia-se tomar um bocado de prevenção nisso. No de Argozelo tem muito 

espaço por fora do espaço que está arranjado e os camiões podem andar por 

fora sem danificar aquilo. Portanto devia ser a Junta, a Câmara e recomendar 

às comissões de festas para terem alguma atenção, porque aquilo é de todos e 

não convém estragar”. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse:” É com imenso 

gosto que terminamos este mandato de quatro anos, e eu aqui não deixaria de 

relembrar que na função em que estou além de membro desta Assembleia e 

como Director do Agrupamento, agradecer muito encarecidamente todo o 

esforço que esta Câmara e esta Assembleia desenvolveu e todos os munícipes 

desenvolveram para que a escola fosse uma realidade que os nossos alunos 

tivessem tudo aquilo que está ao alcance destas instituições para melhorar a 

educação e a sua aprendizagem. Também o esforço que foi feito pelas obras 

concretizadas na requalificação da escola, todos os apoios que têm sido dados 

por este município que é dos poucos do país que se interessa pela educação. 

E penso que com a ajuda de todos poderemos continuar a melhorar mais os 
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nossos apoios aos alunos, e para que os alunos possam ser um exemplo fora 

do nosso concelho. Agradecer ainda ao senhor Presidente da Câmara e aos 

seus respectivos vereadores todo o esforço e dedicação que fizeram por este 

concelho ao longo destes quatro anos. Alguns deles terminam outros irão con-

tinuar neste esforço e nesta dedicação para o próximo mandato. Espero bem 

que seja com todos ou com a presença de todos os munícipes um forte apelo a 

que haja mais esforço e ao mesmo tempo o empenho para que o concelho 

continue a dar algumas vistas fora do distrito e até fora do país. E que as obras 

continuem como têm continuado ao longo destes últimos doze anos, mas mais 

concretamente as mais visíveis nomeadamente nestes últimos quatro anos. 

Algumas já foram faladas, como o deputado Oliveira referiu, o caso das termas, 

o caso da escola que são as que mais nos dizem respeito à vila de Vimioso, 

mas também outras pelo concelho foram feitas nomeadamente a de Carção o 

parque das festas e outras que depois vocês podem mencionar. Por isso a 

todos o meu muito obrigado e sempre na condição para estar disponível que 

este concelho tenha mais força ao longo do próximo mandato”. ---------------------

-- Usou da palavra o senhor deputado Aníbal do Rosário. Disse:” Senhor Presi-

dente da Assembleia, senhor Presidente da Câmara é com muito gosto que eu 

na qualidade de professor, também tenho aqui muitos colegas professores, 

possamos fazer uma avaliação deste mandato de quatro anos que quer quei-

ramos quer não somos mais velhos. Parece que não, e parece que o mandato 

começou ontem. Mas fazendo esta avaliação segundo a minha maneira de ver 

posso dizer que fiquei satisfeito. Acho que os objectivos com que nós tomamos 

posse, vejam já há quatro anos, foram alcançados na generalidade, porquê? 

Porque acho que toda a gente independentemente da cor política ou do partido 

que o representa, colaborou no desenvolvimento do nosso concelho. Propuse-

mo-nos inicialmente desenvolver, colaborar, fazer aquilo que melhor tínhamos 

para o nosso concelho. Acho que foi conseguido. No entanto a qualidade de 

vida, que alguém fez o estudo e que se verificou que sendo a melhor qualidade 

de vida nos concelhos do nosso país, isso traz-nos de parabéns e penso que é 

com a colaboração de todos. A Câmara Municipal como líder está de parabéns, 

liderou este processo muito bem. O apoio social foi espectacular, o apoio à 

educação, o apoio à agricultura, eventos de diversa índole que nós participa-

mos como por exemplo a feira de artes e ofícios, que também dá apoio à gente 
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mais humilde, à gente simples das aldeias que com o seu saber fazer trazem 

para junto de nós e que nós muito apreciamos. A actividade cultural, vejam o 

nosso concelho eu estou a reflecti-lo como se fosse eu a pensá-lo. O nosso 

concelho tem uma banda de música que nos orgulha a todos por onde vai, e 

isso é apoio da Câmara Municipal quer queiramos quer não. É apoio de Vimio-

so, vejam que há muitos jovens inclusivamente alguns alunos meus que vivem 

em Bragança a estudar mas que vêm para a actividade da música para o nos-

so concelho, orgulha-nos isso. Penso que esta reflexão deve ser feita, mas não 

é tudo um mar de rosas, a mim também me aflige muito uma coisa, é que eu 

vou pelas aldeias, gostei imenso de ver as obras as nossas aldeias algumas 

parecem jardins, têm jardins à entrada têm avenidas quase, têm aqueles pas-

seios no meio da estrada com sinais de trânsito, com a sinalética bem apresen-

tada. Eu gostei muito de ver o nosso concelho numa visita que passei anoni-

mamente e gostei de muitas aldeias, muitas não vou numerar mas quase 

todas, não há nenhuma em excepção. Mas todas elas têm uma cara nova, têm 

a cara lavada e isso orgulhou-me bastante. Mas pelas ruas ia cumprimentando 

e digo-vos sinceramente há um grande problema das nossas comunidades 

exageradamente envelhecidas, lá se ia encontrando um garoto ou outro que ia 

brincando por ali, mas o resto já andava tudo de três pernas, já todos com 

cajados, já todos muito velhos, e isso afligiu-me um pouco. Diz assim como 

colaborar que fazer estas instituições que são mais responsáveis para melhorar 

esta situação. Eu sei que a Câmara Municipal se tem esforçado em criar postos 

de trabalho no nosso concelho. Fez alguns progressos, mas não é significativo. 

O flagelo da interioridade também se verifica aqui, apesar de muitos oásis, mui-

tas zonas atractivas que nós temos, nas aldeias ainda temos muito a fazer e 

colaborar neste sentido. Outra coisa que eu gostava de ter visto concretizada 

embora claro que lhe tivesse ultrapassado a câmara municipal mas era as bar-

ragens mini-hídricas que não se fez no nosso concelho, isto a mim revolta-me 

porquê? Porque era um bem sustentável economicamente de uma instituição. 

Vamos ver, se nós podemos criar riqueza sustentável sem prejudicar nada nem 

ninguém porque não criá-la? Porque se nós tivermos uma carteira cheia de 

notas gastamos, gastamos, não entra, a carteira vai à falência. E então o que é 

que eu queria, ter dinheiro que se armazenava com a mini-hídrica para poder 

gastar noutras obras, dar apoio social ou noutras actividades que se possam 
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eventualmente fazer. Foi pena que isso não se tivesse feito a mini-hídrica de 

Algoso. Outra coisa que acho para o nosso concelho é muito importante e que 

também não se concretizou, foi a estrada Vimioso/Outeiro, acho que é imperio-

so que alguém decida estas coisas e que isto se concretize. Outro assunto que 

me parece que todos colaboraram e devem colaborar, vejam que a nossa 

Assembleia havia uns assuntos mais acesos ou menos acesos mas como é 

normal em democracia discute-se, mas na generalidade tudo se resolveu. Não 

houve grandes problemas aqui na Assembleia e é assim mesmo que se não 

formos nós os que vierem que participem da mesma forma como este grupo 

participou. Outra questão que tenho pensado muito no nosso concelho, se for-

mos assolados como tem sido o nosso país nestes últimos dias com os incên-

dios, não sei se o nosso concelho estaria precavido de não ter os problemas 

que tiveram outros cidadãos portugueses na serra do caramulo e como em 

Gondomar presentemente. Eu clamava à instituição local que é a Associação 

dos Bombeiros Humanitários que os incêndios combatem-se durante o ano e 

no verão podem ir os bombeiros de férias, porquê? Porque quando há estes 

incêndios ninguém se chega ao lume, é terrível, eu já tenho andado às vezes 

envolto, anda quilómetros e quilómetros sem a gente dar conta. Portanto como 

combater os incêndios. Com máquinas de rastos, o monte aflige-nos de dia 

para dia, fazer os asseiros junto das aldeias, para que não tenhamos uma des-

graça como a que está a correr pela serra do caramulo e em Gondomar pre-

sentemente. E para isso também há que precaver, há que colaborar, há que 

trabalhar nesse sentido. Porquê? Porque não é no verão que se combatem os 

incêndios, é durante o Inverno. E quando for na Primavera, por exemplo, contra 

incêndios em lugares estratégicos comandados pelos bombeiros ou por quem 

perceba desses assuntos, que limpezas, asseiros, e das matas e montes perto 

das localidades é muito importante, porque depois no momento não se conse-

gue. Outro assunto que penso que a câmara municipal ou a próxima que vier 

possa recorrer a recursos hídricos que temos muitos no nosso concelho para 

fazer, felizmente estamos apetrechados de boas máquinas, e a fazer aqui, a 

fazer ali, a fazer acolá para quê, para combater esses tais incêndios, de forma 

a que as populações se sintam mais seguras deste problema, este ano tocou 

aqueles, para o ano pode-nos tocar a nós. O ano passado aqui na zona de 

Algoso e do Campo de Víboras, infelizmente também fomos assolados por 
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esse problema, vejam a quantidade de hectares que arderam. Portanto se 

tivéssemos uns asseiros, uns montes cortados de vez em quando, como por 

exemplo em colaboração com as associativas, algumas das associativas fazem 

os cortes e mato, até para poder caçar senão não se vêem os animais. E tudo 

isso em colaboração talvez possamos unirmo-nos e fazer melhor no nosso 

concelho. Esses recursos hídricos convêm que sejam tratados, e os senhores 

presidentes de junta aqui presentes sabem melhor que ninguém porque con-

versam muito com as populações, que vivem no terreno, melhor que ninguém 

sabe olha podia-se fazer aqui ou ali. Tudo a colaborar talvez possamos resol-

ver, se não for na totalidade parte destes problemas que eventualmente que 

possamos ter. Outro assunto que também quero aqui louvar a atitude desta 

câmara municipal, que é os pagamentos a tempos e horas aos credores. Isso é 

muito importante. Uma pessoa paga, sim senhora, faz obra paga, muito bem é 

assim mesmo que deve ser. Não é fazer obra e depois os nossos netos que 

paguem a crise, isso é que eu condeno. Nós aqui durante o ano houve o tempo 

que dissemos não senhor, faz-se a obra, paga-se. Se não se tem dinheiro para 

pagar não se faz, porque senão daqui a nada engolem-nos as dividas. E isso é 

que nós não queremos, e infelizmente o nosso país está a viver situações de 

crise difíceis precisamente por isso, porque alguém gastou exageradamente 

aquilo que não devia. E agora pagamos nós as favas ao dono. Sobre o Parque 

Ibérico e Aventura oxalá que seja uma realidade, há tempos passei por lá e vi 

que realmente estava um bocadinho abandonado, e fiquei descontente com 

isso. E disse ora aqui estas casas tão bonitas, quem desse a volta por essas 

casas dizia assim: parece que estão abandonadas, se vem um incêndio por 

aqui vai tudo pelos ares, pensei mesmo isso. Afinal nem sabia que tinha havido 

lá um incêndio, e houve mesmo, ora isso para mim acho que devemos comba-

ter esse desleixo e abandono do parque ibérico. Felizmente já temos um pro-

jecto para poder desenvolver e dedicar-se mais a gente a isso, de qualquer 

forma é bom que isso aconteça, porque realmente estava um bocadinho des-

prezado. Era só esta avaliação portanto posso dizer genericamente uma ava-

liação de não satisfaz, satisfaz, satisfaz bem e excelente, eu poderei dizer que 

satisfaz bem, e isso uma pessoa com um satisfaz bem está entre o quatro e o 

cinco. O José Carlos não concorda, também se concordasse toda a gente era 

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

ao que o senhor deputado Oliveira disse, é obvio que nós colaboramos tam-

bém, mas quem deve zelar pelo parque deve ser a comissão de festas, e mais 

propriamente vocês lá de Argozelo e nós tomaremos as medidas que vocês 

efectivamente acordarem que se devem tomar. Eu penso que nós nas nossas 

freguesias, nos nossos locais onde é que mais estamos temos que colaborar e 

ajudar em que as coisas decorram da melhor forma. E essa é uma delas os 

próprios habitantes, os da comissão fabriqueira, a junta de freguesia é que 

poderá ver isso. Agradecer ao senhor deputado a ao professor Serafim João, 

mas depois o Dr. Jorge vai falar sobre isso, que está com o pelouro da educa-

ção, ele mais do que eu poderá falar acerca disso. Relativamente ao senhor 

deputado Aníbal do Rosário falando na nota, sempre gostei de uma nota boa, 

mas relativamente aquilo que se pensou mini-hídrica nós iniciamos isso logo 

que eu comecei com o meu mandato em dois mil e dois, a tratar das mini-

hídricas, a tratar das termas, da estrada, de tudo, foi logo nessa altura que se 

começou. É com grande frustração que estou aqui a dizer-vos que não conse-

guimos nem a estrada, nem a mini-hídrica, resultado enfim do ambiente o que 

é mau. Essas instituições deviam vir para o terreno quando acontece qualquer 

coisa e colaborar com as autarquias, colaborar com os presidentes de câmara, 

colaborar com todos nós e apontar logo nessa altura aquilo que está mal, para 

ver se corrige e a ver se consegue que a obra avance. Nós estamos com a 

mini-hídrica desde essa altura, desde há quase doze anos, e têm vindo a ser 

feitos projectos e a serem indeferidos, e penso que neste momento e este 

governo, e até que enfim que chegou um governo que começa a ver que sem 

investimento não há retorno e portanto tem que se ver, e a partir de hoje come-

çar a olhar para as obras que tragam de retorno, e essa mini-hídrica era um 

investimento que trazia retorno. Tal qual como as termas estamos à espera que 

traga retorno, portanto são obras que efectivamente houve investimento e esse 

investimento traz retorno. Da estrada continuamos a pedir todas as vezes que 

se está com algum membro do governo, é muitas coisas que se fala, é uma 

vergonha até nacional porque desde dois mil e dois todos os governos me 

prometeram de facto antes dos IP antes das auto-estradas, a primeira coisa e o 

que constava no plano rodoviário nacional era fazer as ligações das sedes de 

concelho à capital de distrito ou à auto-estrada. Isso não foi feito, é uma dívida 
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que têm para connosco, dívida essa que nos traz a todos uma grande frustra-

ção, e é de facto pena. Relativamente ao Parque Ibérico ele não está ao aban-

dono ou ao desleixo, simplesmente tudo isto aconteceu durante este tempo, os 

financiamentos que estão para vir não vieram, felizmente já estão a ser adjudi-

cados, esta Assembleia foi feita por essa razão para mandar para o tribunal de 

contas o pedido que há bocado se falou, e portanto espero bem que o parque 

ambiental seja também uma obra um investimento que traga muito retorno para 

o concelho. Porque aquilo que nós temos tentado fazer é tentar atrair gente 

para o nosso concelho. E estes investimentos que se tem falado Parque de 

Campismo, Parque Ibérico, Parque Industrial, Parque Termal todas estas obras 

que se falaram foi com intenção de conseguir que as pessoas venham para 

aqui e tenham a tal qualidade de vida que foi demonstrada. Nós a nível da zona 

norte somos o primeiro a ser eleito como um concelho com qualidade de vida, 

uma pessoa fica sempre muito contente com esta distinção. De qualquer das 

formas tentaremos sempre ouvir o que as pessoas dizem e tentar corrigir 

alguma coisa que esteja mal. E pedir também aos próximos que venham que 

efectivamente comecem, e há uma coisa que eu digo aqui, nós investimos em 

muitas áreas, mas há uma coisa que eu vi e que todos estamos a ver, e que o 

próprio governo está a ver agora, olhar para a agricultura, que é aquilo que não 

se olhou ao longo destes vinte, trinta anos. O próprio governo virá a ajudar e as 

câmaras, eu que estou na parte final e se calhar faço aqui a meia culpa, 

devíamos ter olhado mais para a agricultura, fizemos as tais charcas que no 

fundo os incêndios que têm surgido têm sido extintos graças às charcas, que 

estão tão perto desses incêndios. Ainda me recordo o ano passado do incêndio 

em Carção que estava a charca da veiga, o helicóptero demorava dois minutos, 

em S. Joanico a mesma coisa, em dois minutos é muito mais fácil apagar o 

incêndio. Alguém falou nos incêndios, nós felizmente e aquilo que eu disse há 

dias, logo que haja um incêndio por mais pequeno que seja, a nossa máquina 

de rastos se for possível que vá logo à frente é uma forma de atacar logo o 

incêndio, e é o que diz o deputado Aníbal do Rosário hoje as chamas estão 

longe e já estão a queimar, é um perigo, as pessoas que lá estão os bombeiros 

que têm feito todo o esforço e infelizmente que tem acontecido estas catástro-

fes, e que é uma pena, a culpa não é dos bombeiros, a culpa tem sido de facto 

dos sucessivos governos que não têm olhado para a floresta tal e qual como 
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deviam olhar. E é isso que eu estava a dizer, nós fizemos os possíveis mas eu 

pedia de facto a quem me sucedesse que olhasse um pouco ainda mais para a 

agricultura. Uma pessoa quando chega ao fim de uma determinada actividade, 

que é o caso da minha, olha para essa actividade para a agricultura que se 

calhar nós ainda devíamos ter feito mais, mas pronto, no fundo aquilo que se 

fez foi dentro daquilo que era possível”. ----------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Relativamente aos 

agradecimentos do senhor deputado Serafim João acho que não é uma ques-

tão de agradecer acho que é uma obrigação da câmara municipal dar todo o 

apoio que seja possível à educação. Esse apoio passa pelas infra-estruturas, 

felizmente hoje temos infra-estruturas boas, portanto a escola conseguiu ser 

requalificada, mas tal como a mini-hídrica, tal como a estrada do rato cabrera 

tem sido uma luta desde dois mil e dois para conseguir obras na escola e 

demorou este tempo todo, mas felizmente conseguimos. Muitas vezes não se 

consegue, não é por falta de persistência ou de pressão nossa, mas muitas 

vezes porque de facto não encontramos eco naqueles que têm essa responsa-

bilidade e portanto nas direcções regionais, no governo central. Obviamente 

que o apoio na educação será uma prioridade e terá que ser sempre uma prio-

ridade, porque de facto é nos jovens que está o futuro, eu digo sempre que a 

melhor herança que se pode deixar aos jovens é uma boa educação. Cabe à 

câmara municipal dar esse apoio a nível das infra-estrturas, a nível do material, 

a nível da alimentação. Compete depois, e eu que também sou professor aí me 

incluo, compete a nós professores fazermos a outra parte, isto é trabalhar com 

os alunos, porque há estudos que demonstram que sessenta por cento do 

sucesso dos alunos depende do trabalho dos professores. Portanto os outros 

quarenta por cento acho que as condições, pelo menos no concelho de Vimio-

so nunca faltaram e não será por condições por apoios materiais e financeiros 

que os alunos não terão sucesso. Penso que ao longo destes doze anos, como 

bem dizia o senhor Presidente essa aposta na educação foi uma prioridade, e 

penso que ela deverá continuar sempre a ser, apesar de termos cada vez 

menos alunos, e isto vou de encontro ao que disse o deputado professor Aníbal 

ao envelhecimento da população. Mas isto é um problema pelo país todo, quer 

dizer, não é um problema exclusivo do concelho de Vimioso, é um problema de 

todo o país, é o envelhecimento da população que não estamos a repor, 
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obviamente os índices populacionais que deveríamos. É evidente que em con-

celhos de menor densidade populacional isso agrava-se ainda mais, mas eu 

recordo que ao longo dos executivos do Presidente José Rodrigues foram 

tomadas um conjunto de medidas, para procurar atrair e fixar os jovens. Por-

tanto lembro-me do prémio bebé do ano, que apesar de simbólico teve sempre 

essa particularidade de alertar para o problema da desertificação no concelho. 

Lembro-me obviamente de todos os apoios que são dados ao nível do ensino e 

nós sabemos que houve algumas famílias que puseram os alunos em Vimioso 

a viver com familiares ou com os avós, exactamente porque sabiam que aqui a 

câmara municipal dava esses apoios. Outras medidas como por exemplo, o 

apoio à mirandesa que criou ali mais de duas dezenas de postos de trabalho 

para fixar as pessoas. Os terrenos para habitação a um cêntimo, portanto eu 

penso que o executivo procurou tomar um conjunto de medidas no sentido de 

fixar os jovens e procurar atrair os jovens, mas não é tarefa fácil. Relativamente 

já agora que estava a falar na escola, não sei se já saíram os convites, mas no 

dia doze que será a abertura do ano lectivo, estará cá o senhor Secretário de 

Estado da Administração Escolar o Dr. João Casanova de Almeida para inau-

gurar as obras de reabilitação da escola. Já era para ter sido em Junho entre-

tanto houve uns problemas por causa da greve dos professores e ele não pode 

cá deslocar-se. Portanto, uma vez que foi com esse secretário de estado que 

foi homologado o contrato de transferência que permitiu a candidatura, acha-

mos que era justo convidá-lo a ele para a inauguração. A inauguração será no 

dia doze que é uma quinta-feira a partir das duas e meia três da tarde. Estão 

todos convidados. Quando nós vemos que há instituições de ensino superior 

independentes, e que nós desconhecíamos esse trabalho que estava a ser fei-

to, que nos colocam em décimo primeiro a nível nacional em termos de quali-

dade de vida, penso que isto resume exactamente a tal nota que o professor 

Aníbal estava a dizer relativamente ao trabalho deste executivo ao longo dos 

doze anos. São os de fora que vêm obviamente elogiar o trabalho que aqui foi 

feito, e eu não tenho dúvidas que Vimioso é um dos concelhos com melhor 

qualidade de vida, a nível cultural, a nível social. Agora o que precisamos é de 

mais postos de trabalho, mas câmara municipal tem feito tudo para que se 

criem esses postos de trabalho. Obviamente que apoiando as instituições, eu 

recordo por exemplo, a equipa de sapadores, a equipa de intervenção perma-



 16 

nente que está neste momento nos bombeiros e que está lá já alguns anos, é 

financiada por fundos comunitários e a comparticipação nacional é toda da res-

ponsabilidade da autarquia. Portanto nós estamos ali a assegurar quatro pos-

tos de trabalho, a equipa dos sapadores florestais, fizemos uma candidatura 

são mais quatro postos de trabalho, quer dizer, obviamente que a câmara 

municipal tudo aquilo que lhe é possível têm-no feito. E tem razão o senhor 

Presidente relativamente à questão dos recursos hídricos. Tem sido uma bata-

lha incansável desta câmara municipal, nós já fizemos várias charcas por todo 

o concelho e queremos fazer mais. Estávamos a fazer uma em Avelanoso, que 

hoje já tem lá alguma água daquilo que foi feito, já lá foram helicópteros a reco-

lher água para incêndios, mas chegaram lá a equipa do SEPNA da GNR os 

chamados verdes e mandaram-nos parar com as obras. Obviamente que 

vamos ter que tomar outras medidas para que se possa concluir a charca de 

Avelanoso que fica mesmo na raia com Espanha. Fizemos charcas por todo o 

concelho, fizemos charcas em Vilar Seco, fizemos charcas em Caçarelhos, 

fizemos charcas em Santulhão e Matela, e estão outras programadas, limpa-

mos outras charcas, tem sido um trabalho persistente. Recuperamos açudes, 

quer do Maças quer do Angueira, que dão abastecimento de água para a popu-

lação, mas também se for necessário para incêndios. Tem sido um trabalho 

persistente. É evidente que nós muitas vezes barramos com os impedimentos 

legais ligados à protecção do ambiente, e o que nós temos dito é que nós 

somos exemplo de protecção do ambiente portanto não recebemos lições rela-

tivamente à protecção do ambiente. Recordo que já muitos anos que em todas 

as localidades nós temos tratamento das águas residuais. Deve ser dos poucos 

concelhos do país em que toda a população é servida por tratamento de águas 

residuais da mais pequena aldeia à maior vila. Relativamente ao Parque 

Ambiental esclarecer que não há nenhum abandono, as instalações estão lá e 

o facto de serem instalações construídas em madeira, se estivessem pintadi-

nhas de branco não dava a ideia de abandono eu percebo. Mas são constru-

ções em madeira, não há abandono nenhum, nós não estamos a utilizar essas 

instalações porque precisamos de as complementar com aquelas que estão a 

ser adjudicadas. frequentemente os nossos funcionários, o nosso técnico flo-

restal, os sapadores florestais passam por essas instalações para ver. Se há 

alguma degradação nova, pode haver, é normal como existe em qualquer obra, 
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e isso o empreiteiro vai ser responsabilizado exactamente por isso. Agora o 

Parque Ambiental não está nem abandonado nem está degradado, portanto 

quem for lá vê claramente isso. É evidente que já está construída aquelas 

construções que são madeira já têm dois ou três anos e é evidente que o esta-

do de conservação pode, mas isso vai acontecer normalmente. Agora quando 

o Parque Ambiental estiver concluído em termos de infra-estruturas físicas, aí é 

que ele vai ter uma funcionalidade efectiva e aí terá uma outra visibilidade, mas 

até lá espero que no próximo ano com as adjudicações que vão ser feitas e 

hoje mesmo à tarde na reunião de câmara vai ser feita mais uma adjudicação 

que tem a ver com o Parque Ambiental que as coisas possam resolver-se”. -----

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

Freguesia de Argozelo, Francisco Lopes. Disse:” Em meu nome pessoal e em 

nome da freguesia que represento vila de Argozelo quero agradecer aqui ao 

executivo e ao senhor Presidente tudo o que fez para dar mais e melhor quali-

dade de vida aquela freguesia. Vou recordar algumas obras que foram dos 

mandatos dele que é a ligação a Coelhoso, as obras das minas que tanto tra-

balho deram em tempos mas que ele realmente conseguiu resolver. Foi a esco-

la, foram os largos, a Etar, o parque das festas e também o apoio social que 

muito tem sido contribuído. Também espero e penso que vamos conseguir ain-

da dar início ao centro interpretativo das minas de Argozelo. Por isso em meu 

nome pessoal e em nome de toda a comunidade daquela freguesia e também 

do resto do concelho agradeço realmente o apoio que fez por aquela terra. Cla-

ro que podia ter sido mais, os Presidentes de Junta quanto mais se lhe dá mais 

querem, é esse o dever deles defender a localidade para a qual foram eleitos. 

Também quero agradecer em nome da associação comercial os postos de tra-

balho que criou nomeadamente a carne mirandesa, que é um orgulho princi-

palmente de todo o concelho, muita gente me fala na carne mirandesa, e ulti-

mamente também me têm falado muito pelas empresas onde passo e como é 

que podem fazer, acho que vai a ser um sucesso grande que é as águas da 

terronha. Muita gente me tem perguntado como é que se podem inscrever e 

como é que podem lá chegar, acho que foi uma das grandes apostas no conce-

lho que foram feitas para dar mais e melhor qualidade de vida a este. E como 

digo espero que realmente façamos ainda o lançamento da pedra do centro 

interpretativo, e depois ali se tivermos oportunidade gostava de agradecer pes-
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soalmente, ou lá na freguesia tudo quanto fez. Desejo a todos boa continuação 

tudo corra pelo melhor, os Presidentes que forem eleitos para eles boa sorte e 

para todos os candidatos”. ------- Usou da palavra o senhor Presidente da 

Câmara. Disse:” Era a nossa obrigação fazer o que pudéssemos e de facto 

tentamos fazer aquilo que era possível. Fico agradecido e fico de certa forma 

contente quando vejo senhor Presidente da Freguesia de Argozelo, no fundo 

estar contente com as obras. Nem me recordava já de todas essas obras, des-

de a ETAR às minas, mas de facto foi um investimento muito grande em Argo-

zelo. E o centro interpretativo será uma realidade porque já está adjudicado, 

está-se a fazer agora o contrato. E portanto espero que de facto continuem a 

investir em Argozelo, e também investir naquilo que efectivamente o que as 

pessoas pensam que tragam também retorno”. ------------------------------------------

----------------------------------------------------- Usou da palavra o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Caçarelhos, Sérgio Pires. Disse:” Queria também 

fazer aqui uma breve avaliação do trabalho que foi feito por esta Câmara e 

enquanto Presidente de Junta também agradecer as obras que foram feitas 

não só em Caçarelhos mas pelo menos em, pelo aquilo que me apercebi prati-

camente em todas as freguesias, e em todo o concelho, foram feitas obras e 

algumas delas importantes. Queria destacar aqui o papel o trabalho do nosso 

Presidente José Rodrigues e aqui a avaliação que eu quero fazer não é só dos 

últimos quatro mas sim dos últimos doze anos, acho que foi importante e há 

muita gente que me diz que o José Rodrigues em boa hora apareceu no nosso 

concelho, portanto com aquela vontade de trabalhar e com a sua humildade e a 

sua missão, eu próprio digo isso, foi ele que me cativou e que me trouxe aqui 

para a política, na altura ainda me recordo em dois mil e um na altura das elei-

ções que salvo erro foram em Dezembro e que me convidou para fazer parte 

desta Assembleia, na altura estive quatro anos como membro da Assembleia, e 

não há dúvidas que a sua ambição logo me cativou e me levou a aceitar o 

desafio que ele me fez, e hoje estou aqui como Presidente de Junta e se calhar 

em parte a ele se deve. E eu recordo na altura que também cativou muito os 

jovens, muita gente jovem aprovou o seu projecto e hoje temos um resultado, 

acho que ninguém pode duvidar do trabalho que foi feito neste concelho a 

todos os níveis. Já foram aqui enumeradas todas as obras portanto não vale a 

pena estar aqui novamente a enumerá-las. Mas queria destacar o trabalho que 
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foi feito nas juntas de freguesias, pelo menos em Caçarelhos todas as pessoas 

estão satisfeitas, pelo trabalho que foi feito quer pela câmara quer pela junta, 

mas acima de tudo o apoio da câmara foi muito importante para a maioria das 

obras que foram feitas lá. E acima de tudo o apoio que foi dado aos agriculto-

res, a nível de caminhos, charcas, trabalho que não tinha sido feito, um traba-

lho muito profundo nesse aspecto e hoje temos lá caminhos importantes, as 

charcas que também são importantes e que ainda há pouco alguém referiu que 

os helicópteros foram lá abastecer para acudir aos incêndios. São este tipo de 

obras que tem que se continuar a fazer, temos que continuar a trabalhar, da 

minha parte estarei disponível de uma maneira ou de outra para ajudar naquilo 

que for possível. Infelizmente a minha profissão não me permite estar perma-

nentemente aqui no concelho ou na minha freguesia, mas tento tudo por tudo 

para sempre que é possível estar presente e ajudar as pessoas que necessi-

tam. Portanto queria deixar aqui um agradecimento especial ao José Rodrigues 

pelo facto do seu trabalho, enquanto presidente da câmara acaba mas eu 

tenho a certeza que nos vai continuar apoiar noutras funções, daí quero agra-

decer acima de tudo o seu trabalho e o seu empenho aqui no nosso concelho”. 

------------------------------------------------------------- Usou da palavra o senhor Presi-

dente da Câmara. Disse:” Era a nossa obrigação Sérgio, agradeço as suas 

palavras, se calhar devíamos ter feito mais, mas no fundo tentamos fazer aqui-

lo que era possível”. --------------------------------- Usou da palavra o senhor depu-

tado José Carlos Gonçalves. Disse:” Nesta altura, claro que, tem tudo mais 

encanto na hora da despedida. Vamos só ressalvar mais os aspectos positivos 

do que os aspectos negativos. Efectivamente muita coisa foi feita no concelho 

de Vimioso, tenho que reconhecer aliás todos o reconhecemos. A Câmara 

efectivamente não fez mais do que a obrigação, foi para isso que foram eleitos 

para servir as populações para provocar o desenvolvimento. Houve coisas que 

não foram feitas e que nunca irão ser feitas provavelmente, quem vier a seguir 

terá que obrigatoriamente lutar por fazer melhor. Relativamente à qualidade de 

vida, existe sempre disse aos meus alunos, Vimioso que têm qualidade de 

vida, podemos não ter nível de vida agora qualidade de vida temos. Há desen-

volvimento pode não haver crescimento, mas efectivamente Vimioso sem dúvi-

da que é um dos concelhos com boa qualidade de vida, isso somos todos obri-

gados a reconhecê-lo. Relativamente à água é uma pena realmente, deve ser 
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uma frustração para quem ao longo dos anos tem tentado a construção ou a 

resolução destes problemas, principalmente da mini-hídrica em Algoso não ter 

conseguido até à data realizar esse objectivo. Nós efectivamente temos aqui 

dois cursos de água que são exclusivos do concelho de Vimioso, mais um tam-

bém o Sabor dos outros concelhos, nós vemos passar aqui a água diariamente 

e não conseguimos ter um reservatório de água condigno. Ainda há pouco 

tempo acho que foi em Mogadouro que resolveram um problema de abasteci-

mento de água, para uma determinada zona de Mogadouro através da capta-

ção de água no rio Douro. Acho que Vimioso não sei se eventualmente não 

poderá se calhar no futuro pensar ir buscar água ao Douro se não conseguir 

resolver o problema. De qualquer maneira temos aqui os rios que passam aqui 

ao lado, o ideal seria criar aqui reservatórios. Depois relativamente às acessibi-

lidades, é um facto a IP4 passa no norte do distrito, Vimioso embora tenhamos 

também o IC5 relativamente próximo, pode ser eventualmente utilizado futura-

mente, salvo uma vez se vier a haver portagens na A4 provavelmente teremos 

que ir pela IC5, algumas pessoas já o fazem. Agora não sei até que ponto se 

calhar a ligação daqui a Bragança não irá ainda contribuir mais para que algu-

mas pessoas em vez de ficarem cá abandonaram Vimioso no final da tarde. 

Claro que uma estrada faz sempre falta passe por onde passar. Depois de 

qualquer maneira resumindo e concluindo temos um grave problema em 

Vimioso, não é o envelhecimento isso é a ordem natural das coisas, todos nós 

envelhecemos, é o despovoamento basta ver os censos ao longo dos anos, 

Vimioso sempre a decrescer a população. Por mais incentivos que se criem, 

por mais coisas boas que se façam torna-se difícil atrair as pessoas e empresá-

rios para o concelho. De qualquer maneira muita coisa está a ser feita para que 

o despovoamento não seja tão grave, mas é uma coisa natural do interior do 

país. Um problema que eu gostava de ver resolvido futuramente era o proble-

ma da feira, lá em baixo como sabem a feira no regulamento que nós aprova-

mos tem um determinado local para o recinto da feira, é ali que deve ser 

desenvolvida. Ao longo destes anos, a feira efectivamente desde que foi apro-

vado o regulamento toda a gente sabe onde se localiza. Portanto eu gostava 

que esse problema fosse resolvido de uma vez por todas, se for preciso no 

próximo orçamento incluir lá uma verba para a resolução desse problema pois 

concerteza que o seja. Mas de qualquer maneira tem que haver uma solução 
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final para o problema da feira”. ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- Usou da palavra o senhor Presidente da 

Câmara. Disse:” Também agradecer as suas sugestões. Mas eu penso que 

nós temos o problema da água resolvido, em termos de água de abastecimento 

às populações, e mesmo em termos de análises das águas do instituto do 

IRAR somos dos concelhos em que temos uma boa qualidade de água. Há 

bocadinho não sei se estava a falar do abastecimento da água ou da água que 

era para ficar cá. É obvio que quanto mais tivermos melhor mas queria eu dizer 

que o problema do abastecimento de água já está resolvido. Mas é uma boa 

sugestão e é uma questão de pensar também, não sei se, mas foi uma situa-

ção que não se pensou, acho que quando uma pessoa tem uma casa começa 

por ter a casa e depois começa alindá-la e nós estamos na altura de alindar a 

nossa casa. De facto Vimioso, deixar um agradecimento, nós durante estes 

anos penso que perdemos população dado o estado avançado da idade dos 

nossos munícipes, mas ganhamos postos de trabalho, devemos ter sido dos 

poucos concelhos que ganhamos postos de trabalho. A maioria deles, e nós 

viemos para aqui em dois mil e dois, altura da grande crise mundial, nacional e 

até local e conseguiu-se ganhar postos de trabalho, graças a todo o nosso tra-

balho, ao trabalho da Assembleia, ao trabalho da câmara e ao trabalho de 

todos nós. É bom que todos consigamos e vamos tentar ainda trazer mais pes-

soas para aqui porque no caso concreto da zona industrial ainda há lá terrenos 

e nós temos que entusiasmar esta gente a vir. Há bocadinho quando falei nas 

termas, disse-o com intenção, todos nós temos conhecimentos com determina-

das pessoas com alguma iniciativa privada e dizer na zona de Vimioso olhe 

que eles têm lá muito terreno e que até cedem, e eu penso que o executivo que 

venha que deve continuar a fazer, é importante e não devemos parar enquanto 

não atingirmos o nível de desenvolvimento. Por exemplo nós cedemos os ter-

renos lá em cima para construir a casa, porquê que cedemos? Porque ainda 

não há privados a fazê-lo. Suponhamos que de hoje para amanhã aparece aí 

um privado a fazer um loteamento, a câmara deve sair dessa situação e deixar 

o privado operar. E portanto nós às vezes quando nos metemos nas situações, 

e no caso concreto nós metemo-nos na situação de ceder terrenos a um cênti-

mo para habitação própria com a intenção de chegar a ter um nível de pessoas 

por forma a que de hoje para amanhã tudo trabalhe. Porque em Vimioso infe-
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lizmente quando vinha o privado, enfim, não aparecia para investir, eu ainda 

entusiasmei algumas pessoas a vir aqui a fazer um loteamento, mas depois de 

começar a ver os custos, quantos terrenos se vendiam, fazem a sua análise 

financeira e dizem assim, eu vendo um lote por ano ou dois é um investimento 

de cinquenta mil nem para os juros dá, e as pessoas fazem essas análises e 

portanto é preciso ter algum cuidado. E enquanto não acontecer isso e não 

houver a tal concorrência que ponha o mercado a trabalhar acho que a câmara 

deve continuar a fazer como se tem feito até aqui. Porque não sei se recordam 

em mil novecentos e noventa e qualquer coisa houve um reitor da universidade 

que disse que em dois mil e treze em Vimioso não havia gente, felizmente há 

gente e penso que há cada vez mais gente nova. As pessoas que cá estavam 

envelheceram mas em termos de postos de trabalho eles existem mais do que 

existiam. Desde a Unidade de Cuidados Continuados até à empresa do verea-

dor Jorge há bastantes postos de trabalho não esquecendo a mirandesa e a 

cortiça e essa coisa toda. Antigamente o melhor empregador do concelho 

quem era? Era a câmara e os bombeiros, hoje já temos aí muita gente a traba-

lhar e ainda bem. Acho que sim é pouco, devia ser mais, mas a situação que 

se criou durante estes doze anos, a crise que existiu o gastarem demais nal-

guns sítios e não gastarem noutros deu nisto. De qualquer das formas agrade-

ço sempre as sugestões e acho que é entre nós todos que conseguimos com 

que o nosso barco chegue a bom porto. Quanto à feira, na altura decidiu-se 

que iria para o pavilhão multiusos para aquela zona. Depois de se falar com as 

pessoas da vila, depois de falar com os feirantes e com toda a gente, foi sem-

pre uma coisa que eu tive olhei sempre para os dois lados não olhei só para 

um lado e as pessoas entenderam que a feira devia ser ali. E eu também achei 

que sim porque a feira no fundo se pensarmos um bocadinho, traz alguma gen-

te a Vimioso e isso é importante. Se a mandarmos para o multiusos se calhar já 

não traz essa gente, ainda bem que as pessoas da minha aldeia, das aldeias 

se entusiasmam a vir à feira a Vimioso, não vem tantas como gostaríamos que 

viessem, mas vem e foi essa forma de ver que a feira ficaria ali. Se entender-

mos que a maioria da população de Vimioso pensará que a feira ficará melhor 

no multiusos nós cá estamos para corrigir essa situação”. ----------------------------

------------------------------------------------------- Usou da palavra o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Vilar Seco. Disse:” Como estamos em maré de agra-
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decimentos, queria também agradecer à câmara todo o apoio que foi dado para 

a minha freguesia Vilar Seco principalmente, sei que também deu para as 

outras principalmente no diferendo que existia na altura entre a junta de então 

e o senhor padre, só assim se conseguiu a ampliação do cemitério. Também 

no projecto que me foi dado que foi feito para o atelier do escrinho, uma obra 

que importou em quarenta e oito mil euros, no cemitério também se gastaram 

vinte mil euros. Como já posso falar por experiência das termas pedia um busto 

para o senhor Miranda porque, penso eu que pode ser chamado o pai de tudo 

de bom que ali existe. Hoje se não fosse o ex-presidente da junta senhor 

Manuel Miranda que foi ele a dar o primeiro passo para as termas, foi ele que 

escreveu e começou por aqui a dizer às pessoas que aquela água da terronha 

era boa. Ele merece, todos lhe chamaram inventor e ele foi teimoso a valer e a 

teimosia dele levou a que, temos ali uma coisa muito boa, eu já lá fui tratado já 

seis anos que tenho artrite reumatóide, sinto-me muito melhor não há dúvida 

nenhuma. Também tenho ouvido várias pessoas que também falam na positi-

va, e esperamos que nestes dois anos e meio de experiência que as coisas 

continuem como até agora”. --------------------------------------------------------------------

----------------------------------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. 

Disse:” Também agradecer e dizer que era a nossa obrigação fazer o melhor 

que podíamos. E dizer que de facto nós temos dado esse agradecimento ao 

senhor Miranda, ainda aquando da inauguração lhe foi dado o agradecimento, 

como sendo a pessoa que nos entusiasmou a fazer esse trabalho e a continuar 

esse trabalho. E portanto não esquecemos o senhor Miranda”. ----------------------

---------------------------------- Usou da palavra o senhor deputado Aníbal do Rosá-

rio. Disse:” Ora ainda temos tempo de conversar mais um bocadinho e eu que-

ria chamar aqui a atenção para duas coisas, falou-se aqui na agricultura. A 

agricultura no nosso concelho realmente é algo que merece ser referida, por-

que a agricultura é uma actividade primária de tal ordem que os sectores 

secundário e terciário só funcionam se ela existir. Então eu aqui queria referir 

que em Vimioso se tem feito muita coisa realmente mas, ainda há mais a fazer, 

senão acabava aqui o nosso ser, mas não, por exemplo a nível de uma activi-

dade que nós assistimos no dia de S. Lourenço e que é tradicional que é o 

concurso de bovinos de raça mirandesa. O concurso de bovinos de raça 

mirandesa penso que deve ser bastante melhorado. Porque tenho assistido a 
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concursos por essa Espanha fora, em Santarém por exemplo e todos os ani-

mais são identificados, qual é o animal que venceu nesta categoria, naquela. 

Aqui eu por exemplo este ano tive dificuldade em saber qual foi o touro que 

ganhou o primeiro lugar. Se ele estivesse identificado, acabou de ser classifi-

cado porque não uma fita com o primeiro lugar na frente, eu a partir daí imedia-

tamente o identificava não andava a perguntar qual foi a vaca que ficou em 

primeiro lugar ou a novilha ou o bovino, menos de cinco anos mais de cinco 

anos, e era uma coisa fácil. Portanto a câmara vindoura a equipa vindoura terá 

que pensar numa equipa capaz de elucidar mais as pessoas. Outra coisa já 

que falamos na agricultura, e que felizmente no nosso distrito há concelhos que 

têm punido por esta actividade, que é a venda de produtos regionais. Que nos 

serve a nós produzir se não temos onde os pôr no escoamento dos melões, 

apodrecem-nos em casa, quem diz os melões diz o resto. Quer dizer, o que 

nos interessa a nós produzir qualquer coisa se não temos um sítio de venda. 

Ora acho que a câmara municipal deve ser motivadora para que outras organi-

zações de índole privadas, possam por no mercado estes produtos. E só assim 

é que vai incentivar as pessoas para poderem dinamizar este sector primário. É 

que por exemplo é muito simples que uma casa agrícola de produtos agrícolas 

só funciona quando na zona houver agricultura. Uma fábrica de rações só fun-

ciona quando na zona houver gado. E isto só existe porquê? Se houve incenti-

vo ao escoamento destes produtos, é tão simples quanto isso. E nós aqui 

podíamos dinamizar a venda de produtos locais, como enchidos, como a vitela 

mirandesa, também em vácuo que já há em muitos sítios. Outra coisa que 

também faz falta no nosso concelho é o emparcelamento. O emparcelamento 

claro que é uma questão essencial e particularmente importante para a dinami-

zação da agricultura no nosso concelho. Outra coisa uma escola profissional 

onde os jovens possam aprender a sua arte nomeadamente pichelaria, electri-

cidade, porque muitas coisas não são feitas, porque hoje queria fazer e não 

tenho quem me faça e depois passa a vontade de fazer e a obra ficou por 

fazer. Estes são uns lamirés que eu queria deixar, para os próximos autarcas e 

quem nos diz a nós que até fazer parte dessa comissão capaz de melhorar 

esse sistema de agricultura que é nomeadamente o concurso de bovinos de 

raça mirandesa, que nós temos de grande qualidade, só que um bocadinho 

ainda há anos antigos, hoje facilmente se resolve esse problema, o espaço lá 
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em baixo é fabuloso, e que a câmara adquiriu para essa actividade”. --------------

---------------------------------------------------------- Usou da palavra o senhor Presi-

dente da Câmara. Disse:” Também agradecer aqui ao deputado Aníbal do 

Rosário as sugestões que dá, é sempre importante haver alguém que dê 

sugestões. E eu perante as sugestões que foram dadas, durante os doze anos 

acatei e resolvemos muitos problemas. É obvio que há aqui problemas que não 

serão nossos. Relativamente ao concurso da raça mirandesa, por acaso ontem 

estive em Mogadouro porque ontem foi o concurso nacional e fiz essa referên-

cia que o deputado Aníbal do Rosário está a fazer, até quem foi comigo foi aqui 

o Vice-Presidente, eu não sei de quem é esta vaca nem de quem é aquela, 

devia estar aqui é da exploração tal, saber de quem são as explorações, e 

saber de quem são as vacas. Porque a mim por exemplo estava lá também os 

animais daquele senhor de Avelanoso, o Ricardo e estava lá também o touro 

dele e eu não sabia qual era o touro dele, eu sei que ele foi campeão aqui. 

Havia lá dois muito parecidos mas não sei qual era o dele, aliás o deputado 

Aníbal do Rosário tem razão nesse sentido. E portanto para o ano é uma 

sugestão e ainda bem que refere isso, quem estiver à frente no executivo irá 

tomar essa atenção. Relativamente a todas as outras sugestões, emparcela-

mentos, é obvio que isto não nos compete a nós, compete de facto ajudar cada 

um na sua terra a fazer aquilo que se deve fazer. Felizmente eu em termos 

pessoais acho que tenho dado exemplo, e o contágio também é importante, e 

portanto já fiz um bom emparcelamento. Claro isto é necessário ter algum tra-

balho, falar com as pessoas, fazer entender às pessoas que é a melhor solu-

ção para que a agricultura ou a pecuária ganhe escala. Porque propriedade 

repartida, enfim não dá, e hoje nós ainda a vamos fazer mas os nossos filhos 

se não houver esse trabalho feito por nós, vão abandonar a agricultura e não 

querem nada com a agricultura. E tudo o resto são preocupações nossas mas 

o senhor Vice-Presidente também vai dizer algumas palavras”. ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Usou da pala-

vra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Só relativamente à questão da escola 

profissional, quer o professor José Carlos, quer o professor Serafim João são 

testemunhas disso: a Câmara Municipal em reuniões com o centro de forma-

ção profissional de Bragança, em reuniões sobre oferta educativa sempre nos 

disponibilizamos para o funcionamento de cursos profissionais no concelho de 
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Vimioso. Mas cursos mais técnicos, já funcionaram cursos de contabilidade, já 

funcionaram cursos de informática, até estão agora a funcionar outros cursos 

ali na junta de freguesia mas nunca funcionaram esses cursos mais técnicos. 

Sempre nos disponibilizamos para equipar salas para cursos de mecânica, de 

pichelaria, de electricidade sempre nos disponibilizamos, que nós equiparíamos 

as salas, mas nunca o quiseram fazer. Lembro-me que ainda o ano passado 

por iniciativa do agrupamento de escolas com a nossa colaboração fomos à 

DREN ao Porto a lutar por um curso na área da agricultura, que já havia pare-

cerias com a mirandesa, e com um privado com o engenheiro Tomé que tem a 

exploração dos coelhos, para depois os alunos poderem estagiar. Não foi dado 

nenhum curso à escola. Portanto são coisas que nos ultrapassam claramente, 

porque a tutela do ensino não está na câmara, está no Ministério da Educação, 

está no Ministério do Emprego e da Solidariedade da Segurança Social. Nós já 

nos oferecemos várias vezes, a questão que colocam sempre é o número de 

alunos. E eu até lhes sugeri se abrirem um curso de mecânica em Vimioso, não 

pode existir nem em Miranda nem em Mogadouro. Nós cá nos havemos de 

articular no transporte dos alunos. Porque já houve aqui cursos profissionais de 

informática que funcionaram na Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, esta-

vam cá dois alunos de fora do concelho, um de Miranda do Douro e outro de 

Freixo funcionou aqui o curso. É sempre possível funcionar, agora tem é que 

haver vontade da parte de quem tutela essas áreas para que aqui possam fun-

cionar esses cursos. E houve essa tentativa de a escola ter um curso profissio-

nal a funcionar na escola, estava tudo organizado mas não foi aprovado, como 

vocês sabem os cursos profissionais ou mesmo essas ofertas em várias esco-

las têm vindo a diminuir, fundamentalmente pela diminuição dos alunos”. --------

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

------- Ponto Três) PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. -----------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador Jorge Fernandes. Disse:” É a última 

Assembleia Municipal do mandato, o mandato está a terminar e como é do 

vosso conhecimento e do conhecimento do Presidente da Assembleia, por 

norma eu costumo sempre intervir nesta fase a maior parte das vezes. Justifi-

car também porque estive ausente em muitas Assembleias, isso já o tinha justi-

ficado numa das Assembleias, é normal qualquer pessoa qualquer empresário 

seja quem for ao iniciar o desenvolvimento de uma empresa, depara-se com 
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imensos problemas imensas rasteiras é preciso procurar mercados, é preciso 

uma série de coisas e portanto o meu processo e o meu papel aqui e no conce-

lho também tem sido um bocado difícil em termos de contexto de empresa 

como é natural como toda a gente sabe. E nisto o senhor Presidente está em 

sintonia comigo porque também é empresário com mais experiência que eu, e 

sabe que a vida das empresas nem sempre é fácil, e portanto deparamo-nos 

no dia a dia com uma série de problemas. Mas felizmente as coisas têm corrido 

bem e estamos a trabalhar, estamos a lutar e penso que vamos conseguir che-

gar onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar é o seguinte é muito sim-

ples é a minha atividade profissional que está em causa, não é a política não 

estou com objectivos políticos com a minha empresa, isto que fique aqui bem 

claro. Vamos entrar em campanha, eu sei que a coisa vai começar a azedar, já 

começou a haver atitudes que a mim me parece um bocado, que não faz muito 

o meu feitio, conversas que eu já tive com o Serafim que nos encontramos no 

restaurante, e que não faz muito o meu feitio. Mas cada equipa no campo polí-

tico, que siga pelo campo que entendem que é o melhor. Mas acima de tudo 

acima de qualquer jogo, acima de qualquer interesse tenham, um conselho que 

eu vos dou a todos e a todos quantos aqui intervirem, inter- viram hoje, acima 

de tudo pensem no concelho. Não pensem tentar estragar a vida de ninguém, 

acima de tudo, isso. É um conselho que eu dou a toda a gente, eu vou entrar 

em campanha mas acima de tudo eu vou pensar no concelho, e depois o povo 

há-de decidir, o povo vai decidir, e decida para onde decidir vai decidir bem e 

eu cá estarei na Assembleia Municipal para dar o meu contributo ou de uma 

forma ou de outra. Assim como eu sempre estive aqui, e é por isso que eu hoje 

me senti na obrigação de vir aqui para dizer o seguinte. A minha posição em 

vereação ao longo destes anos todos sempre foi uma posição construtiva, foi 

ou não foi senhor Presidente? Esse foi sempre o meu objectivo no concelho. 

Porque se não fosse esse o meu objectivo no concelho eu não tinha feito o 

investimento que fiz em Vimioso. Eu posso-vos garantir que o investimento 

tinha-o feito em Mogadouro ou em Miranda do Douro, porque também fui atraí-

do que o meu investimento fosse para outros concelhos. Portanto muito cuida-

do, muita atenção, peço-vos a todos que façam uma campanha eticamente 

correcta em relação a quem fez parte da vereação desta casa durante oito 

anos, a quem nunca andou aqui em quezílias em guerras políticas contra nin-
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guém, sempre trabalhei aqui pela positiva, são testemunhas disso vocês que 

aqui estão porque eu sempre venho para aqui falar eu venho para aqui com 

ideias. Acho muito bem que se fale de agricultura, eu desde que entrei em 

questões políticas está ali o Emílio que é o Presidente da Junta de Freguesia 

de Angueira há doze anos já falava nesta questão dos produtos tradicionais, na 

agricultura no desenvolvimento de produtos tradicionais. Basicamente foi aquilo 

que eu fiz foi pegar num produto tradicional e pô-lo lá fora. Mas este meu 

exemplo, eu fui falando sempre aqui em reunião de câmara pode ser partilhado 

com outros produtores, seja ele quem for. Eu dei vários exemplos que devía-

mos pegar nas gentes dos licores, nas gentes dos azeites, no meu caso do mel 

e noutras coisas, pegar nos produtores do concelho que já estão numa linha 

mais à frente do pequeno agricultor que eventualmente pode começar a produ-

zir os melões como disse o deputado Aníbal. E começarmos por aí o desenvol-

vimento do nosso concelho. Eu estou nisto e sempre estive nisto da política, 

para mim autarcas são equipas, são pessoas e a população do nosso concelho 

sempre depositou confiança ao longo dos últimos doze anos, na equipa que o 

José Rodrigues apresentou porque quem eu tenho estima, e nós temos falado 

e somos amigos, que não haja dúvidas nós nunca criamos uma inimizade. 

Tudo bem que há quatro anos quando após eleições as coisas azedam um 

bocadinho, é normal são eleições, são debates políticos é confrontos de rádio e 

não sei que mais, e houve uma ou outra situação é normal, é campanha mas o 

que eu vos peço é que não mexam com a vida das pessoas seja quem for. Isto 

é um recado, de certa maneira isto é um recado não mexam com a vida das 

pessoas. Pensem acima de tudo, isto quase parece o discurso de um padre, eu 

não sou padre nenhum, mas pensem acima de tudo, se nós somos deputados 

municipais se nós somos vereadores se for o Jorge Fidalgo Presidente de 

Câmara se for o Amílcar Martins o Presidente de Câmara, eu tenho a certeza 

que o interesse do Jorge Fidalgo eu tenho a certeza que o interesse do Amílcar 

é o interesse do concelho. É o interesse do concelho que os move. A mim 

quando me convidaram para a Assembleia Municipal eu fiquei reticente se 

avançava se não avançava. Entretanto achei que ainda poderia dar o meu con-

tributo e foi por isso que entendi, bem sei que quem está no poder tem vanta-

gem, tendo vantagem eu estarei sentado aí, posso continuar a ajudar o conce-

lho com as ideias com o meu contributo. Esse é o meu objectivo é a minha 
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forma de estar na política não vejo outra forma de estar na política para mim eu 

não vejo isso de outra forma e já vos dei aqui o exemplo. Fiz aqui um investi-

mento um investimento de uma vida, um investimento que mexe com uma 

família, mas com uma empresa, Eu estou a divulgar o nome de Vimioso lá fora, 

se vocês pensam se o Jorge Fidalgo pensa se o Torrão pensa e se toda a vos-

sa máquina e se todos os vossos elementos pensam que eu em campanha vou 

usar isso para favorecer a candidatura do Partido Socialista, estão enganados. 

O meu objectivo é o meu concelho, não há aqui outros objectivos por traz. Eu 

nesta situação de ser candidato à Assembleia Municipal é para continuar a dar 

o meu contributo ao concelho que ninguém pense outra coisa. Eu estou a falar 

disto por um conjunto de razões, mas vocês têm que perceber e eu já disse 

aqui numa Assembleia Municipal que o desenvolvimento no concelho neste 

momento muito se fez ao longo destes doze anos, é verdade, deve-se à dedi-

cação do Presidente José Rodrigues e à equipa que o acompanhou, é normal e 

ao Jorge Fidalgo, é verdade. O Torrão só acompanhou este processo agora, 

neste mandato, mas no passado também teve algum papel porque também fez 

parte do anterior executivo do tempo do PS do Miranda. Eu nunca critiquei isso 

ou uma vez ou outra após eleições. Não entrei por aí não entrei por esses 

jogos nem entro por esses jogos. Somos poucos mas somos válidos e somos 

válidos tanto na vossa bancada PSD como na bancada PS. Todos nós que 

aqui estamos somos válidos e o processo de desenvolvimento de um concelho 

é assim que se faz, faz-se dessa maneira com toda a gente a contribuir com 

todas as ideias. Uma das questões que eu critico muito e é uma reflexão que 

eu faço aqui e que notei ao longo dos anos todos é que há muita gente que 

vem para as Assembleias Municipais e há aqui gente que não fez uma única 

intervenção em quatro anos de Assembleia Municipal. Por pouco à vontade 

que as pessoas tenham para estar aqui a falar, mas há sempre uma opinião há 

sempre uma ideia que pode ficar no ar, e essa ideia ao ficar no ar aqui na 

Assembleia Municipal, agora pronto o mandato está a terminar, mas seja quem 

for seja o Jorge Fidalgo ou seja o candidato do Partido Socialista Amílcar Mar-

tins uma ideia que fique aqui no ar na Assembleia Municipal pode ser aprovei-

tada em reunião do executivo para ser debatida e para arranjar soluções para 

se fazer qualquer coisa. Foi sempre esse o meu contributo enquanto vereador 

e do Carlos também sempre tivemos essa atitude positiva e em reunião de 
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câmara nunca criamos dificuldade nenhuma, no dossier que fosse na câmara 

municipal ou executivo nunca, muito pelo contrário sempre sugerimos algumas 

coisas, colaboramos, compreendemos sempre as posições aceitamos sempre 

com toda a naturalidade as informações que nos chegavam dos técnicos. Eu 

estou hoje aqui a falar e isto no fundo é desabafar aqui algumas coisas que 

têm mexido comigo e também para dizer qual foi a minha actuação perante a 

Assembleia em termos de executivo. E a nossa posição e está aqui o Presiden-

te a seguir pode intervir também pode dizer o que ele entender, o quê que ele 

acha, a nossa posição foi sempre uma posição construtiva foi sempre uma 

posição pelo concelho, nunca entramos em guerras nunca entramos em con-

frontos. E é por isso que eu muito sinceramente vocês pensem neste concelho 

é um concelho muito pequeno, um concelho muito isolado todos nós somos 

poucos. Apesar de que, bem sei que em política toda a gente, uns defendem 

uma posição outros defendem outra, uns têm um princípio outros têm outro. 

Contudo pensem sempre com o interesse no concelho, e é por aí que temos 

que nos mover. Pouco serve nós falarmos de desenvolvimento, pouco serve 

em falarmos em desenvolver uma zona industrial, em chamar empresas eu 

agora falo-vos num contexto daquilo que já sei, que não sabia antes e sei. 

Pouco serve uma câmara municipal dou o exemplo e ao Jorge se ganhar as 

eleições, ganhe quem ganhar, pouco serve se nós temos terrenos, e depois 

isto vou falar também em reunião de câmara, eu estou hoje aqui a falar aquilo 

que eu penso, como os mandatos estão a terminar também vamos falar em 

reunião de câmara mas é a ultima oportunidade que eu tenho de transmitir 

estas ideias a todos os elementos que aqui estão presentes e é por isso que 

entendi que tinha que fazer esta intervenção. Mas pouco serve ou de pouco 

serve é um contributo é um atractivo o facto de termos os terrenos a um cênti-

mo mas há terrenos que pela obra que tem que se fazer sai mais caro até do 

que fosse um terreno que custasse quarenta mil euros. Eu em enchimento do 

terreno em muros de suporte em betão gastei mais de trinta mil euros, que é o 

valor do mercado de um terreno numa zona industrial de Mogadouro custa trin-

ta e cinco mil euros. É o valor que a câmara vende mais ou menos, anda por 

aí, eu gastei mais do que isso a encher o terreno a fazer fundações e deficiên-

cias de obra, porque entretanto como foi um terreno cheio a obra houve ali um 

pequeno deslizamento um Inverno muito chuvoso. Por isso a questão de um 
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cêntimo é um atractivo, mas pronto há aqui muitas medidas e processos que 

podem ser articulados com as várias entidades do concelho, com os vários 

agentes do concelho. Eu já tinha falado aqui também noutra Assembleia muni-

cipal, pensei que temos que dar elogios a quem termina o mandato de doze 

anos e eu também já lhe dei e continuo a dar e na última reunião de câmara, 

eu vou fazer a minha declaração final enquanto vereador, porque acabo o meu 

mandato vou deixar de ser vereador, acabou a minha posição enquanto verea-

dor e vou fazer também todas as minhas declarações que entender fazer em 

reunião de câmara. Mas uma coisa é certa, é verdade que eu não tenho vindo 

a muitas Assembleias, mas isso é fácil, pois é mas todos sabem que criar uma 

empresa do zero equipar uma empresa, pô-la a funcionar, ir aos mercados 

formar o pessoal são processos extremamente difíceis. Assim como foi o pro-

cesso da mirandesa o processo da mirandesa não surgiu do dia para a noite o 

processo da mirandesa arrastou-se durante anos. O meu processo arrastou-se 

desde noventa e nove e agora felizmente estamos a trabalhar, a trabalhar bem 

e estamos em vários mercados lá fora. Mas isto não sai do nada isto surge com 

muito trabalho e muita dedicação e uma boa equipa técnica assim como a 

câmara para trabalhar penso eu, que está munida de uma boa equipa técnica. 

E portanto as coisas não surgem do nada é preciso trabalhar, é preciso lutar, é 

preciso ir à luta, mas é preciso ir a uma luta séria e honesta. Daí eu deixar aqui 

um desafio, deixar aqui um conselho, o nosso interesse é o nosso concelho é o 

desenvolvimento do nosso concelho, e é nesse ponto que eu estou na política, 

porque uma coisa vos garanto se não fosse assim por questões familiares, 

vocês conhecem a minha esposa e eu resido em Mogadouro mas os meus 

investimentos foram todos feitos aqui em Vimioso, tenho casa em Vimioso 

tenho a empresa em Vimioso, criei postos de trabalho em Vimioso, mas eu não 

quero tirar nenhum dividendo político com isso. Se houver alguém da parte da 

candidatura que o queira tirar isso já é assunto de quem quiser, não é isso que 

eu quero. E se eu faltei a uma série de reuniões de câmara, é verdade que fal-

tei na última também não estive, é por isso que eu desliguei-me e não sabia 

desta reunião tem sido por motivos estritamente profissionais. Porque o siste-

ma de implementação de uma empresa de raiz e de criar e de investimento que 

foi feito e toda a luta e toda a guerra que temos feito, há uma série de proble-

mas que é preciso resolver têm-me roubado muito tempo. Uma mensagem 
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para toda a gente elementos candidatos à Câmara Municipal, elementos candi-

datos à Assembleia Municipal e candidatos seja quem for da vossa bancada do 

PSD e da bancada do PS tenham acima de tudo especial interesse com o con-

celho e não mexam com a vida das pessoas, é um conselho que eu vos dou. 

Porque o nosso interesse é o nosso concelho. E de pouco serve dizer que 

temos uma zona industrial com terrenos a um cêntimo e de chamarmos empre-

sas, o processo não é só esse, temos que ir para mais além, não é só isso, há 

que ir para mais alem, uma empresa que se instalou na zona industrial está a 

contribuir com impostos aqui no concelho, está a contribuir com o pagamento 

do IMI, está a contribuir com postos de trabalho que vieram para o concelho, e 

que dormem cá e que residem cá e que se alimentam cá há aqui um ciclo mon-

tado. Portanto os poucos que se instalaram na zona industrial no momento de 

crise têm todo o mérito, carne mirandesa, desde a primeira linha que eu apoiei 

a carne mirandesa, nunca me opus a nada, foi uma grande estratégia foi uma 

boa aposta para o concelho. Transformação de cortiça sim senhor é uma gran-

de aposta, estão a crescer, traz resultados para o concelho. De mim não falo, 

não gosto de falar de mim nem das minhas actividades. As transformações dos 

granitos, porque quando nós conseguimos mais valias, onde é que estão as 

mais valias dos concelhos e concelhos rurais como é o nosso. As mais valias é 

na produção primária, e agora estamos de acordo com o que disse aqui o 

deputado Aníbal é na agricultura, é verdade andamos a falar nisto já há muito 

tempo, muitos andamos a falar nisto, temos que ir por aí é lógico que temos de 

ir por aí. Agora eu termino não vos quero maçar mais, de certa maneira há mui-

ta coisa para dizer nos comícios, não sei se vai haver comícios nos comícios 

eu não vou falar só vou estar presente. Portanto isto aqui é um aviso, ao 

entrarmos na recta de campanha, sei que a coisa vai azedar mas acima de 

tudo não mexam com a vida das pessoas muito sinceramente. O meu desejo é 

que façam uma campanha pela positiva mas pensem acima de tudo no conce-

lho. Senhor Presidente da Assembleia Municipal gostei imenso de o ter aqui 

como Presidente da Assembleia Municipal. Relativamente à Assembleia Muni-

cipal o quê que tenho a dizer? Ao longo destes anos gostei de todos quantos 

interviram de todos que deram intervenção Serafim, Aníbal, Delgado, todos 

quantos interviram na Assembleia Municipal, acho bem. Quem não interviu por 

pouco à vontade ou coisa no género, sei que de certa maneira também inter-
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vêm ao ouvir ou pedir ao executivo. Mas o apelo que eu faço não sei quantos 

estão aqui que são candidatos para as próximas eleições, o voto que eu faço é 

que seja quem for que sejam mais interventivos. Uma pequena ideia que fique 

no ar sei que qualquer executivo seja o Jorge Fidalgo seja o Amílcar Martins o 

povo dirá quem vai ser, sei que qualquer ideia que venha aqui eles poderão 

aproveitar para desenvolver qualquer coisa. Esse é o meu voto e peço-vos 

desculpa por vos maçar desta forma”. -------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Eu penso que 

nós pensamos sempre no concelho e pensamos sempre de uma forma séria de 

uma forma honesta e é nesse sentido que eu entendo e enquanto que aqui 

estive entendia, e também na zona industrial. De facto na zona industrial ela 

nem foi escolhida por mim, aliás eu na altura era vereador até entendi que não 

fosse ali. Mas foi ali que foi escolhida na altura por quem estava no executivo. 

Eu só quis continuá-la porque houve investimentos que foram feitos e eu tam-

bém fui vereador nessa altura, na altura da zona industrial foi adquirida nessa 

altura, penso que a maioria das pessoas de Vimioso também não estavam inte-

ressadas que fosse ali. Mas já são outros tempos, já foi no tempo da outra 

senhora. Isto já passou, mas é claro aquilo que nós herdamos temos que o 

conservar e melhorar da melhor forma e foi o que aconteceu na zona industrial. 

Portanto de qualquer das formas o nosso partido tem sido sempre Vimioso 

também, o meu tem sido sempre Vimioso. E quando pensei, pensei sempre em 

Vimioso, nunca pensei na minha vida. Mas gostava também, no fundo, não é 

uma despedida porque eu vou continuar ainda ligado à câmara na Assembleia 

Municipal, de dizer que acho que foram doze anos da minha vida, e eu entendo 

que uma pessoa chega ao fim e sinto-me realizado. Mas há determinadas coi-

sas que no frustram situações que há bocado falamos, desgoverno dos suces-

sivos governos não esquecendo este que se tem esquecido do nosso conce-

lho. É certo que todos nós trabalhamos, fizemos tudo e eu agradeço à Assem-

bleia agradeço em especial ali ao meu Presidente da Assembleia que para mim 

foi sempre uma referência como homem e como exemplo que devemos seguir. 

Fico de certa forma muito agradecido em ele ter aceite ser Presidente da 

Assembleia, a amizade fica, e é difícil falar disso. Dr. Cerqueira obrigadinho por 

tudo o que fez pelo nosso concelho, a profissão dele é médico e eu às vezes 

olho para a profissão dele olho para o que ele fez, olho para o homem que é, e 
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acho que merece tudo. O meu grande obrigado ao Dr. Cerqueira. E queria-vos 

dizer também agora numa de saída que gostaria que os sucessivos executivos 

deste concelho, aquilo que eu disse há pouco, que olhassem mais para a agri-

cultura, que façam investimentos que tragam retorno, investimentos que tragam 

riqueza. Não esqueçam de facto por exemplo a mini-hídrica que ainda hoje 

sonho com ela e penso que está mais ou menos resolvida, e outros investimen-

tos que efectivamente nos tragam retorno. E também queria agradecer a todos 

que estiveram ligados a mim ao Dr. Torrão à Assembleia, ao Professor Jorge 

Fidalgo que esteve ligado a mim desde a primeira hora. Quando vim há doze 

anos para aqui, e em termos políticos tinha uma formação que não era boa, 

quer dizer uma pessoa não estava habituada, está habituada como diz o 

vereador Jorge, nas empresas a tentar arranjar clientes, a tentar que a empre-

sa fosse a melhor, e quando vim para aqui as coisas também não eram bem 

assim. E eu disse e hoje vou desabafar convosco. O Jorge não estava aqui 

estava para o Porto, e eu disse: ou você vem para aqui ajudar ou eu não 

entendo estas coisas, hoje felizmente entendo-as e acho que chegamos à con-

clusão que estes doze anos foram bons para o concelho, mas houve aqui uma 

articulação entre todos nós, entre o grupo do PSD e o grupo do PS. Houve 

aquelas pequenas situações, mas depois no final as coisas correram bem. Isto 

deve-se a todos vós, e eu na altura pedi ao Jorge Fidalgo ou vem ou eu não sei 

acho que não me sinto bem assim. E agradeço a ele ter vindo criou-se aqui 

uma grande amizade, só lhe desejo as melhores felicidades ao professor Jorge 

Fidalgo, sei que pelo que mostrou dá um grande Presidente de Câmara. Por-

tanto e é o que diz aqui o vereador Jorge o povo é que vai escolher o povo é 

que vai mandar, seja o que for nós estaremos aqui a pensar também no conce-

lho. Eu ao longo deste tempo nunca pertenci a nenhum partido e de facto o 

meu partido foi sempre todos vós e o concelho, e o concelho que eu continua-

rei se for eleito a fazermos o melhor que pudermos. É só isto Dr. Cerqueira o 

meu muito obrigado a todos e que o concelho ganhe com estas nossas atitudes 

e com essas vossas ajudas e de com tudo de facto que temos feito”. --------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Disse:” Muito obri-

gado pelas suas palavras mas de todo não são merecidas é a sua amizade em 

relação a mim que falou de qualquer modo muito obrigado. Antes de terminar 

eu queria também dar um obrigado como disse o senhor Presidente da Câma-
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ra, no próximo mandato eu continuo a ser candidato, mas não serei candidato à 

Assembleia como é óbvio. O meu obrigado pela simpatia, pela colaboração de 

todos os elementos que fizeram o favor de prestar para os bons resultados 

desta Assembleia. Em segundo lugar gostaria também de fazer um pedido de 

desculpas nalguma coisa que eu fosse indelicado, que fosse incorrecto com 

vocês. Desde já digo se isso aconteceu de todo nunca foi minha intenção fazer 

isso. Nesse caso caros amigos esperemos fazendo minhas em parte também 

as palavras do Dr. Jorge que esta seja uma campanha educada que até agora 

acho que tem sido dentro dos parâmetros normais e que continue, e que em 

breve se encontre cá quem tem de se encontrar. Muito obrigado até uma pró-

xima. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A senhora segunda secretária leu a ata em voz alta. Colocada à votação 

foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas treze horas.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

__________________________________ 

O 1º Secretário da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O 2º Secretário da Assembleia Municipal 

____________________________________ 
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