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ATA NÚMERO DEZANOVE 
 
------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE.   
------- Ao primeiro dia do mês de Fevereiro 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 acta da sessão de 
vinte e um de Dezembro de dois mil e doze. -------------------------------------------
------- 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 Actividade Municipal. -------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:um – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 
um para o ano financeiro de dois mil e treze. ------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:um – Revisão ao Orçamento da Receita número um para o ano 
financeiro de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:um – Revisão ao Orçamento da Despesa número um para o ano 
financeiro de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação das “Regras Apli-
cáveis à Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Lei 
nº8/2012, de 21 de Fevereiro – COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Autoriza-
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ção Prévia da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis) – Outros assuntos de interesse para o Muni-
cípio. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Ponto Três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ---------------------------
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão. 

A senhora segunda secretária verificou as presenças. Estiveram presentes os 

senhores deputados: José António Cerqueira da Costa Moreira, Heleno da 

Costa Simões, Serafim dos Santos Fernandes João, Manuel Fernandes Olivei-

ra, José Carlos Vaz Gonçalves, António Emílio Dias,  Aníbal Alves do Rosário, 

Manuel João Ratão Português, José Manuel Granado Afonso, André Fernan-

des Ramos, Cédric Lopes Cheio, Sandra Manuela carvalho Vila, Ilda de Fátima 

Fernandes Martins, Luís Manuel Tomé Fernandes, Emílio José Torrão Esteves, 

Francisco António Ataíde Lopes, José Luís de Campos Afonso, Norberto 

Augusto Magalhães João, Tiago Manuel Fernandes Afonso, Hélder Domingos 

Ramos Pais, Arnaldo Augusto Alves Lourenço, Manuel Pascoal Lopes Padrão, 

Emídio Martins Domingues, José António Ramos Fernandes, Aníbal Augusto 

João Delgado e Francisco Duarte Moura Bruçó. -----------------------------------------

------- Faltaram os senhores deputados: Levinda de Lurdes Martins Penedos, 

Manuel João Braz e António dos Santos João Vaz Presidente da Junta de Fre-

guesia de Carção. ---------------------------------------------------------------------------------

------- 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 pala 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 e António Augusto Torrão Vaz. -----------------------

------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------ 
------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação da Ata da Sessão de 
vinte e um de Dezembro de dois mil e doze. -------------------------------------------
------- Estando todos os elementos na posse da ata (enviada antecipadamente), 

após algumas correcções, foi colocada à votação, tendo sido aprovada por 

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

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

dência recebida desde a última Assembleia. ----------------------------------------------
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------- Ponto Um Ponto Três) – Período para intervenções. ------------------------
------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse:” Este meu 

período de intervenção é única e exclusivamente para propor um voto de pesar 

pelo falecimento da mãe da minha colega Lisete Bruçó que por sua vez tam-

bém é irmã dum elemento desta Assembleia do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vimioso Francisco Bruçó. Faria também extensivo esse voto de 

pesar pelo falecimento da sogra do senhor Presidente da Câmara. Depois, o 

senhor Presidente da mesa da Assembleia fará o favor de propor um minuto de 

silêncio.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O senhor Presidente da Assembleia propôs igualmente um voto de 

pesar pelo falecimento da mãe do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Pinelo, senhor Arnaldo. Fez-se um minuto de silêncio. ---------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Aníbal do Rosário. Disse:” Nos últi-

mos tempos, todos os dias somos confrontados com más notícias designada-

mente as que se prendem com o aumento de impostos. Mas no meio de tanta 

coisa má, há dias estava a ver o Portugal em Directo e fui surpreendido com 

uma agradável notícia; Vimioso é um dos concelhos do país, décimo primeiro, 

com melhor qualidade de vida. Esta referência decorre de um estudo da Uni-

versidade da Beira Interior coordenado pelo Professor Pires Manso. No total de 

quarenta e oito itens analisados, no Portugal do Interior só o concelho de Mar-

vão ficou à nossa frente. Ora isso agradou-me, gostei de ouvir esta notícia. 

Quer queiramos quer não, já falávamos nestas coisas há mais tempo sem 

saber que esse estudo estava a ser feito. Esse estudo foi feito no último trimes-

tre de dois mil e doze. Foi relativamente recente. Nesta Assembleia temos 

reflectido e temos vindo a ver que o nosso município, os nossos autarcas, entre 

os quais também estamos nós, temos colaborado nesse sentido. Alguns itens 

que estavam em causa eram o investimento que se fez na cultura, o investi-

mento que se fez na agricultura, o investimento que se fez na educação, na 

saúde. Na acção social, o nosso concelho era dos concelhos que melhor servi-

do estava, em catorze freguesias temos sete com lares. Isso tudo fez com que 

esse estudo fosse feito e ficássemos no lugar em que estamos. Portanto, 

décimo primeiro lugar em trezentos e oito, acho que é excelente e devemos 

regozijarmo-nos. No que diz respeito à gastronomia sabemos que é boa. No 

que diz respeito a caminhos rurais fala-se nos outros concelhos, pelo menos 
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com agricultores que eu tenho falado quando vêm por aqui ficam admiradíssi-

mos. Isso também é qualidade de vida. Quanto à educação eu disse aqui, 

transmitindo mensagens de professores, que das escolas onde mais gostaram 

de estar foi em Vimioso. E não era por acaso. Vejam a preocupação que tem 

sido do senhor Presidente da Câmara a respeito da mini-hídrica de Algoso. Era 

um bem, a meu ver indispensável para a sustentabilidade dos rendimentos da 

Câmara e ainda não se conseguiu. Vejam a preocupação e o trabalho que 

temos tido, nós e o senhor Presidente da Câmara, relativamente a oito ou dez 

quilómetros de via rápida que eventualmente viesse para aqui e nos ligasse 

Vimioso a Bragança com mais facilidade. Têm sido estas pequenas coisas que 

nos podiam colocar muito mais à frente e que o poder central infelizmente não 

ouve os nossos autarcas. Apresentam-nos o rato, a toupeira, apresentam mil e 

uma coisa esfarrapada…Podíamos ir muito mais além se eventualmente as 

nossas reivindicações, que toda a gente tem feito, fossem atendidas. Estamos 

todos de parabéns não só nós que estamos aqui, mas todos os munícipes por-

que também é a colaboração deles. Queria também dar os parabéns à Câmara 

Municipal porque realmente tem sabido ouvir as pessoas e colaborado nesse 

bom sentido”. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Heleno Simões. Disse:”. O que me 

traz aqui, primeiro é um pedido de esclarecimento à Câmara e depois uma 

informação. Vou começar pela informação que é mais para os senhores Presi-

dentes de Junta. O Ministério da Saúde está a por em prática a actualização 

das listas de inscritos no médico de família e, pelo despacho treze mil setecen-

tos e noventa e cinco de dois mil e doze, de quatro de Outubro, há regras para 

fazer a manutenção das listas nos médicos de família. Os utentes irão ser clas-

sificados em utente com médico de família atribuído, utente a aguardar inclu-

são em listas de utentes de médico de família, utentes sem médico de família 

por opção, e utente inscrito na ULS sem contacto nos últimos três anos. O 

utente inscrito sem médico de família, por opção, tem esse direito. Os utentes 

com médico de família não há problema. Mas, mesmo os utentes que têm 

médico de família atribuído, se nos últimos três anos, não tiveram contacto com 

o Centro de Saúde serão excluídos das listas. É bom que os Presidentes de 

Junta saibam porque podem ser interpelados por algum utente ou por algum 

cidadão das suas freguesias e podem não saber. A partir de um de Fevereiro 
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os serviços centrais vão enviar uma carta a cada utente que não fez contacto 

com o Centro de Saúde nos últimos três anos (utentes que estão inscritos). Os 

não inscritos não vão receber já estão excluídos. Aqueles utentes que tendo 

médico de família, mas que há mais de três anos não foram ao médico, não 

tiveram contacto com o Centro de Saúde, e o contacto do Centro de Saúde é 

simples, basta terem uma consulta sem presença do utente, renovar um recei-

tuário, um contacto de enfermagem (seja fazer um penso, seja levar uma vaci-

na) ou qualquer contacto administrativo desde que tenha ficado registado no 

programa informático em como o utente esteve lá. É fácil actualizarem e actua-

lizar-se perante o seu médico de família. Depois de receber a carta o utente vai 

ter noventa dias para fazer este contacto. Pode chegar lá e actualizar o tétano, 

mantém-se inscrito automaticamente. O que não está inscrito, não vai receber 

nada. Aquele utente que nunca se inscreveu no Centro de Saúde não vai rece-

ber nada. O pedido de esclarecimento é ao senhor Presidente da Câmara aos 

elementos da Câmara. Aqui há dias estava a chegar a casa, e aparece uma 

brigada da Guarda Nacional Republicana aqui de Vimioso. Parou, cumprimen-

tou-me e chamou-me à atenção de que a partir do dia um de Fevereiro todos 

os carros estacionados do lado do lar iriam ser autuados. Até me pediram que 

comunicasse aos outros residentes, que a partir de hoje eram autuados. E eu 

disse: autuados a que propósito? Quando meterem placas os senhores têm 

todo o direito de começar a autuar. Enquanto não houver placas como é que eu 

sei que tenho que estacionar à esquerda e não à direita ou vice-versa. Eles 

disseram: a nós não nos interessa, a Câmara já sabe e já foi discutido em 

Assembleia. Eu recordo-me que o senhor Vice-Presidente abordou esse tema 

na última sessão... (qualquer dia vamos ter todas as ruas de sentido único) foi 

mais ou menos as palavras que utilizou. Eu depois perguntei-lhe: mas vem um 

cidadão de fora, não conhece isto como é que sabe de que lado é que vai 

estacionar? Ele vê pelos carros! Pode não haver carros, ou pode haver carros 

dos dois lados! Isso a nós não nos interessa! Então vai haver muitas multas a 

pagar em tribunal. Eu não aceito que me vão autuar tendo eu aqui o carro. Eu 

até lhe disse: o meu carro está bem estacionado, o vosso por acaso, não está 

(estava praticamente em cima do cruzamento). Mas o senhor com que argu-

mentos me ia autuar hoje se já fosse dia dois de Fevereiro? A lei não permite, a 

lei está do nosso lado porque não podem cruzar dois carros. E eu disse: mas 
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qual é o carro que estacionou primeiro? Eu estaciono, não está nenhum daque-

le lado, que culpa tenho eu do outro estacionar daquele lado! Eles passaram a 

batata quente para a Câmara, que a Câmara é que seria responsável e que 

teríamos que reclamar perante a Câmara. Eu sei desta rua, porque é onde eu 

moro, mas se calhar nas outras ruas passa-se a mesma coisa. Ainda lá não há 

placas e hoje já é dia um de Fevereiro. Eu queria perguntar à Câmara se efec-

tivamente há alguma coisa. Parece que estamos todos a ser perseguidos. Não 

é que eu tenha razão de queixa pessoalmente, mas vejo por outras pessoas: 

pode passar um comboio atravessado no meio de uma rua sendo de sentido 

único, a rua Conselheiro José Alpoim, que é conhecida pela rua do castanho, 

que eles autuam mesmo que um carro passe atravessado se houver carros dos 

dois lados. Agora, dum lado tem a placa mas do outro há locais, por exemplo 

junto à Clemência, que se pode estacionar do lado direito e eles autuam tudo. 

Passam, tiram a matrícula e autuam tudo. Agora na rua Dr. Sá Carneiro a que 

propósito vão autuar não havendo qualquer placa de proibição de estaciona-

mento. Não sei se a Câmara tem alguma achega a dar a isto mas acho que é 

uma coisa um bocado ingrata, para mim pessoalmente que moro lá, e posso 

estacionar de um lado ou do outro. Já não digo que posso estacionar em con-

tra-mão, mas porque é que não estaciono dum lado e do outro não havendo 

sinalização em contrário?” ----------------------------------------------------------------------

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

Agradeço ao senhor deputado Aníbal do Rosário as palavras que disse, e fico 

também contente. Ainda bem que há alguém de fora que faz a análise que faz 

o estudo e coloca o nosso concelho no lugar que está. Aqui há dez ou quinze 

anos vimos o nosso concelho sempre nos últimos lugares. Ainda bem que esta 

situação nos foi dada a conhecer, e nós tudo temos feito para que isso aconte-

ça. Os investimentos estão aí, e as pessoas chegam à conclusão que em 

Vimioso têm um bom nível de vida. É importante também olhar para as críticas 

que de vez em quando aparecem, aprender com elas, corrigir alguns erros que 

efectivamente possam ser feitos. Em termos da criação de postos de trabalho, 

criaram-se mais postos de trabalho. Tudo isto foi trabalho de todos vós de 

todos nós a começar pela Unidade de Cuidados Continuados, o Centro de 

Saúde, a Zona Industrial, portanto, criamos muitos postos de trabalho. Em 

Vimioso um posto de trabalho é, se calhar, como cinquenta em Bragança. É 
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sempre difícil a criação de um posto de trabalho, e ao longo destes anos nós 

não perdemos postos de trabalho, que foi o que aconteceu com todos os con-

celhos que eu conheço. Poucos concelhos, a nível nacional, conseguiram 

ganhar postos de trabalho e nós ganhamos bastantes postos de trabalho. É 

claro que, do plano que nós há doze anos traçamos para o concelho de Vimio-

so houve coisas que nos frustraram imenso e que não conseguimos resolver. O 

deputado Aníbal do Rosário falou na mini-hídrica. É uma corda que eu levo na 

garganta. Estamos na parte final, o plano que nós tínhamos traçado está con-

cluído e falta isto. Temos feito tudo para criar postos de trabalho e vamos con-

tinuar nesse sentido. Relativamente ao que disse o Dr. Heleno, temos feito 

alguns contactos quer aqui com o comandante da Guarda Nacional Republica-

na, quer até com o comandante distrital. Há muitas queixas, é mau. Temos 

uma vida calma, temos um bom nível de vida e acontece-nos isto, é muito mau! 

Agradeço essa informação. Vamos ter que pensar bem e falar novamente, com 

o comandante distrital. Nós podemos fazer isso começar a distribuir para aí 

sinais, mas não faz sentido pôr sinais em todas as ruas! É um investimento que 

a Câmara faz e fica aí tudo cheio de sinais.” ---------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado José Manuel Granado. Disse:” A 

minha intervenção está um bocado prejudicada porque alguém se me anteci-

pou, de qualquer modo também está de parabéns o Aníbal do Rosário. Será 

uma intervenção breve com sabor agridoce. Agri porque versará sobre um 

tema que a todos entristece, assim julgo. Doce porque a todos satisfará o nos-

so ego enquanto Vimiosenses. Venho abordar, e é com muita tristeza que o 

faço, a questão da agregação e extinção de várias freguesias. Por quanto me é 

dado saber julgo estarmos todos contra, aliás já foi isto manifestado. Mas per-

gunto-me: que contributo nós demos para inverter este procedimento que levou 

a isto? Respondo por mim, nada! E disso envergonho-me enquanto cidadão 

deste concelho e membro desta Assembleia. O nosso conformismo a nossa 

inércia a isto nos conduziu. Muito embora eu saiba que pouco poderia ter sido 

feito, mais valeria pouco do que nada, defraudando deste modo as expectati-

vas daqueles que nos elegeram. Não iríamos ainda a tempo de pugnar por esta 

causa? Não haverá formas de luta? Bem basta derramar lágrimas sobre a nos-

sa inabilidade em lidar com este assunto. Assim, queria agora questionar o 

senhor Vice-Presidente se está ou não convicto da irreversibilidade deste pro-
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cedimento. Se está consciente deste facto, pergunto: que motivações tem que 

o levam, a junto das populações das freguesias agregadas, fazer crer o contrá-

rio ou seja, que não será bem assim, concretizando, dizendo à população ou 

pelo menos algumas pessoas de Uva ou de Campo de Víboras, por exemplo, 

que não serão agregadas a Algoso? Depois as pessoas falam. Dizer às pes-

soas de Uva e de Campo de Víboras, por exemplo, não serão agregadas a 

Algoso. As pessoas falam, o Dr. Jorge isto, o Dr. Jorge aquilo mas de concreto 

nada se sabe. Ou serão apenas acertações com outros fins? Segundo, se não 

está convencido desta realidade, ou seja, poderá ainda haver um volte face 

gostaria de lhe perguntar: quais as indicações ou certezas que tem para que 

isso aconteça e quais as diligências que têm feito para isso? E porque o assun-

to é penoso para nós todos por aqui me quedo. Falando agora de coisas bem 

mais agradáveis quero, em seguida, passar à parte doce desta minha interven-

ção. Foi com um misto de satisfação e perplexidade, nestes últimos dias ouvi, e 

como eu decerto alguns, ou todos vós, em diversos órgãos da comunicação 

social quer escritos quer falados referências muito elogiosas ao nosso conce-

lho. Falo em concreto de um estudo feito por uma instituição do ensino superior 

que coloca o nosso concelho em décimo primeiro lugar com melhor qualidade 

de vida entre trezentos e muitos concelhos deste país. Isto deve-nos deixar 

orgulhosos, eu pelo menos assim me sinto, muito embora estudos sejam estu-

dos algum significado hão-de ter o que vem premiar todo o trabalho que aqui 

tem sido feito, em prol da população deste concelho. Está pois de parabéns o 

actual órgão executivo deste concelho como estão também todos os outros que 

o antecederam, que, como não podia deixar de ser, deram igualmente um 

importante contributo para atingir este desiderato. A todos muito obrigado, aqui 

deixo o meu testemunho. Viva Vimioso.” ---------------------------------------------------

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

bem que o senhor deputado José Manuel Granado levanta esta questão. Sobre 

o eu ter dito que não iam ser agregados, eu nunca disse isso a ninguém. E 

alguém que o diga. Sempre manifestei a minha convicção de que assim não 

seria. Agora, há-de perceber que o senhor Vice-Presidente vai ser o alvo de 

tudo durante estes tempos, vai ser o culpado de tudo. A partir de agora, tudo o 

que aparecer de bom é o Presidente José Rodrigues, tudo o que aparecer de 

mau é o Jorge Fidalgo. Não tenho dúvidas sobre isso, mas eu provo isso e esta 
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Assembleia, (porque o senhor deputado só esteve na última sessão) sabe que 

eu fui a primeira voz contra esta reforma administrativa. Mais, sabendo que 

tinha sido aprovada na Assembleia da República e tendo alguma informação, 

de que o senhor Presidente da República estava para decidir sobre a promul-

gação ou não, fizemos chegar um dia ou dois antes da promulgação a seguinte 

moção, aprovada no dia sete de Janeiro em reunião de Câmara, passo a ler:  

 
 

Período antes da ordem do dia: 
(Constante da ata da Reunião de Câmara, realizada no dia 7 de Janeiro de 2013) 

 
 
 
- Reorganização administrativa do território das freguesias. 
 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu-se à aprovação do diploma relativo ao assunto em epígrafe aprovado em 

sede de Assembleia da República. 

Atendendo à gravidade do diploma e às consequências para as freguesias do concelho de Vimioso e, uma 

vez que só resta apelar, neste momento, para Sua Excelência o Senhor Presidente da República, conside-

rou que o executivo deveria pronunciar-se neste sentido, solicitando a não promulgação do diploma. 

Em consequência, todo o executivo elaborou e aprovou, por unanimidade, a seguinte moção a enviar a 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República. 

 

 

 
 
 

MUNICÍPIO DE VIMIOSO 
Câmara Municipal 

 
MOÇÃO 

 
Reorganização Administrativa do Território das Freguesias 

 
 
A Assembleia da República, por maioria, aprovou o diploma relativo à reorganização administrativa das 

freguesias.  

Essa aprovação é um péssimo serviço que se presta à democracia e ao país. 
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Legislou-se contra a vontade expressa da larga maioria da população portuguesa, em geral, e de toda a 

população do concelho de Vimioso, em particular. 

Num momento tão difícil e tão crítico para o país em que, mais do que nunca, é necessária a união de 

todos os portugueses, legisla-se justamente no sentido contrário, colocando uns contra os outros, afastan-

do, cada vez mais, eleitos de eleitores. 

O diploma aprovado, e esperamos que não promulgado por V.ª Ex.ª, contém erros grosseiros, aliás na 

linha de muita má produção legislativa a que a A.R., infelizmente, nos vem habituando e que V.ª Ex.ª já 

teve oportunidade de denunciar. 

Os presidentes de junta, no concelho de Vimioso, são pessoas que servem as suas populações dia-a-dia e 

que dão a cara por todas as decisões que tomam. São eleitos diretamente e são os políticos mais próximos 

das populações. 

Os cidadãos conhecem os seus presidentes de junta e todos os dias lhes pedem responsabilidades. Assim é 

porque o elegem diretamente, bem ao contrário dos deputados da A.R. que, salvo raras exceções, a popu-

lação que os elegeu não os conhecem nem se vêem representados neles. 

Quanto mais direta for a democracia melhor, donde não se justifica acabar com as juntas de freguesia. 

Nos vários fóruns em que elementos do executivo desta Câmara Municipal participaram e em todos os 

realizados nos meios de comunicação social, nem por uma única vez os membros do Governo (que neles 

participaram) conseguiram justificar, de forma convincente, a necessidade e os méritos desta reforma. 

Não conseguiram, nem conseguirão por uma razão muito simples: não diminui custos, não melhora o 

serviço às populações, nem fortalece a democracia. 

Basta bem ver o diploma que amplia as competências das juntas de freguesia para se confirmar o total 

desconhecimento da realidade das juntas de freguesia do mundo rural, por parte do legislador (A.R.). 

Essas competências, nas freguesias de Vimioso, já as juntas as exercem há muito tempo, fruto da com-

plementaridade do trabalho autárquico entre Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. 

As juntas de freguesia do nosso concelho, nenhuma tem dívidas e só a freguesia da sede de concelho é 

que tem uma funcionária. Todo o dinheiro que as juntas recebem é investido no seu território a bem das 

populações. Certamente não é por acaso que um estudo recente da Universidade da Beira Interior, relativo 

à qualidade de vida nos 308 concelhos, nos coloca em 11.º lugar, sendo o melhor a Norte do Porto e a 

verdadeira exceção do mundo rural do Interior. 

Sabemos que algumas freguesias do nosso concelho a agregar, apesar de serem frontalmente contra a 

reforma, ainda solicitaram aos grupos parlamentares a sua agregação à freguesia sede do concelho. Pois, 

nem essa pretensão (do mal o menos!) foi atendida! Mas, afinal, a freguesia sede do concelho não era 

apontada como pólo aglutinador nos parâmetros da agregação? 

As freguesias estão consolidadas e até aceitamos que possam existir diferentes tipologias em função do 

n.º de eleitores (não de habitantes), mas nunca a sua extinção. Mesmo hoje, nas freguesias com mais de 

uma localidade, há conflitos, justamente porque, o facto do presidente de junta ser de uma localidade, não 

é reconhecido na plenitude como o representante das outras localidades que integram a freguesia.  

Qual a solução encontrada? Agregar mais freguesias e localidades para aumentar a confusão e inviabilizar 

o governo autárquico da freguesia! 
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Da agregação/ extinção resulta uma realidade extremamente gravosa e preocupante, ou seja, surgem mega 

freguesias com áreas de mais 100km2 e mais de 500 habitantes e mantêm-se outras (que não são alvo de 

agregação) com menos de 200 habitantes. Quais são as freguesias de 1.ª e quais as de 2.ª? Verdadeira-

mente incompreensível. 

Nas juntas de freguesia, os eleitos até estão disponíveis para lhes reduzirem a compensação irrisória que 

lhes é atribuída, diríamos mesmo que abdicam dela, mas jamais abdicam do estatuto de junta de freguesia 

com os respetivos órgãos. 

Se, hoje, os presidentes de junta do nosso concelho já fazem grande sacrifício para disponibilizar parte do 

seu tempo (porque têm a sua vida/ ocupação) ao serviço das suas populações, como será possível, com 

freguesias agregadas algumas com mais de 5 localidades e distantes mais de 10kms umas das outras?  

É impensável a não ser com significativo aumento de despesas em deslocações e funcionários. 

Se até agora o orçamento das freguesias é quase todo aplicado em despesas de capital, melhorando a 

qualidade de vida das populações, a ser promulgado este diploma, será tudo gasto em despesas corrente. 

Não é sério, para a realidade como a nossa, partir da base dos Censos, mais concretamente do n.º de habi-

tantes (inferior a 150) para determinar a agregação da freguesia. Porque não tomar como referência o n.º 

de eleitores? É sabido que somos um concelho de grande emigração e migração mas que esses nossos 

conterrâneos possuem aqui casa e outros bens (terrenos), donde necessitam e recorrem aos serviços da 

junta de freguesia. São portugueses que pagam taxas e impostos no concelho e que passam aqui muito 

tempo do ano. Embora não sendo habitantes permanentes, não deixam ser habitantes. 

Finalmente, a atribuição de 15% de majoração nas transferências para o orçamento das juntas de freguesia 

(para aquelas que se pronunciaram pela agregação), é o maior golpe e fraude na democracia: ou fazes e 

tens um prémio ou levas castigo! 

A vontade do povo não é um jogo, nem muito menos um negócio como se pretende fazer. A recorrência a 

este tipo de chantagem é a melhor prova de que o diploma não tem força por si só para merecer a adesão 

das freguesias. Se fosse bom para as freguesias (agregação), para quê atribuir-lhes uma bonificação de 

15% (mais despesa)? 

É por tudo isto, pela paz e serenidade que o processo eleitoral autárquico do presente ano exige e pela 

defesa da democracia e da aproximação entre eleitos e eleitores, que solicitamos, a V.ª Ex.ª, a não pro-

mulgação do diploma. 

 

 

 

Vimioso, 7 de Janeiro de 2013 

 

 

       Esta moção foi aprovada por unanimidade na reunião de Câmara como 

outras foram quando surgiu a primeira lei que previa quinhentos habitantes por 

freguesia. Moções para as quais eu contribuí e aprovei, e acho que toda esta 

Assembleia é testemunha do meu veemente repúdio contra isto. O que eu dis-
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se foi: Campo de Víboras e Uva manifestaram-se contra a agregação, mas, a 

ser feita preferiam agregar-se a Vimioso. Estava convencido que a Assembleia 

da República aceitaria essa pretensão. Também estava convencido que o 

senhor Presidente da República não promulgava isso e promulgou-o. Às vezes 

não acertamos. Estava convencido que em sede de especialidade essas pre-

tensões fossem atendidas, porque Uva e Campo de Víboras manifestaram o 

interesse da população em, tendo que se agregar, se agregassem a Vimioso. 

Foi só nesse sentido. O senhor presidente da junta de freguesia de Uva e o 

senhor presidente da junta de freguesia de Campo de Víboras são testemu-

nhas disso mesmo. Eu próprio colaborei com eles nessa exposição para os 

grupos parlamentares, porque era a vontade das suas populações. Foi isso que 

eu fiz, eu não lhes disse que não iam ser agregados. Mais, colaborei com o 

senhor presidente da junta de freguesia de Avelanoso que quis enviar uma car-

ta ao senhor Presidente da República. Colaborei com o senhor presidente da 

junta de Vale de Frades que se manifestou contra a agregação. Estou disponí-

vel, e ainda ontem contactamos mesmo um advogado para ver a possibilidade 

de meter uma providência cautelar. Temos feito isso tudo. Podem-me acusar 

de tudo, mas disso não me acusam, porque fui sempre contra e nunca garanti 

às pessoas que havia essa possibilidade. Agora, é estranho que em sede de 

especialidade não tenha sido atendido. Não foi atendida nenhuma reivindica-

ção em sede de especialidade. Isto é que não é democracia, porque Campo e 

Uva não estavam a dizer que não iam ser agregados, pediram para se agregar 

a Vimioso. Tenho contactado com a Associação Nacional de Freguesias e sei 

que está no tribunal constitucional uma petição (da Associação Nacional de 

Freguesias) a pedir inconstitucionalidade da lei. Também já não tenho muitas 

esperanças nesse domínio. É uma lei completamente aberrante e que cria divi-

sões que não fazem qualquer sentido. Eu pergunto, sem qualquer desmérito, 

por exemplo para Vilar Seco, para Pinelo: então agora a união das freguesias 

de Algoso, Campo e Uva vai ter dez mil hectares e Vilar Seco tem duzentos e 

vinte e dois? isto é organizar o território? Há freguesias com uma localidade 

com menos de duzentos habitantes e freguesias com seis localidades com 

mais de seiscentos habitantes, não tem jeito nenhum! Nunca fui muito apologis-

ta deste tipo de manifestação, nunca fui porque está provado que muitas vezes 

resulta e outras vezes não resulta. Já outras vezes se propuseram outras mani-
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festações e resolvemos outros problemas pela via do diálogo e pela institucio-

nal. Repare, por exemplo, se forem ao concelho de Miranda do Douro, vocês 

sabem que Águas Vivas antes pertencia a Palaçoulo e há muito pouco tempo 

passou a ser freguesia autónoma, pois agora foi agregada a S. Pedro da Silva. 

Então se diziam que havia afinidade, a afinidade de Águas Vivas era com Pala-

çoulo, que ainda há menos de dez anos ou quinze pertencia a Palaçoulo. Ago-

ra, já tem mais afinidade com S. Pedro! Vejam bem a aberração, ao ridículo 

que isto chega! Mais, no primeiro estudo, da primeira lei, propunham agregar 

Campo de Víboras a Matela! Até lhe dissemos: vocês precisam depois de um 

barco para no Inverno fazer a travessia de Campo de Víboras para Matela. 

Porque do terreno de Campo de Víboras para ir para Matela ou vem por Vimio-

so ou vai por Algoso (por estrada). Chegava-se a este cúmulo, e o cúmulo 

manteve-se! Eu nunca disse às populações que não iam ser agregadas. Sei, e 

é normal neste período, que vai haver muita gente, sei que não é o senhor 

deputado, mas há-de haver muita gente e o Jorge vai começar a ter as costas 

largas, eu sei que vai. Sei como estas coisas são, já ando cá há algum tempo. 

Também lhe quero dizer que a minha consciência está tranquila e que as 

minhas costas não precisam de alargar para levar com essas acusações.” ------

------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Relativamen-

te ao assunto a que fez referência o senhor Vice-Presidente e à questão que foi 

suscitada pelo senhor deputado José Manuel Granado compreendo que colo-

que essa questão. Talvez não o fizesse se tivesse assistido a estas reuniões 

desde o momento em que se discute a reorganização administrativa. Todos 

somos conhecedores que sempre que se levanta esta discussão, quem tem 

assumido uma oposição constante, e manifestado nesse sentido contrário de 

não concordância relativamente a este tema, tem sido o senhor Vice-

Presidente. Desde a fase inicial que se tem manifestado contra à reorganiza-

ção administrativa. Provavelmente se tem seguido esse percurso da fase ini-

cial, se calhar essa questão não se teria colocado neste momento.” ---------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João: Disse:” Em boa hora o 

senhor deputado José Granado levantou este problema. Penso que de uma 

forma, sem querer, se calhar é injusto. Na sequência do que dizia agora o Dr. 

Torrão, se há pessoas a quem não se deve tomar culpa é ao senhor Vice-

Presidente, e acho que da nossa parte, Assembleia, da nossa parte concelho e 
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da nossa parte Vimioso, acho que era a última pessoa que se devia atingir. 

Não é por ser do meu partido, mas foi a pessoa que até o governo ficou inco-

modado com as atitudes que ele teve contra o governo por causa desta refor-

ma administrativa. Esta Assembleia só hoje teve conhecimento desta moção. 

Se tivéssemos conhecimento, se calhar, o senhor José Granado não estaria a “ 

incriminar” quem não tem culpa nenhuma. Às vezes as pessoas que menos 

porrada deviam levar, são as que mais levam.” -------------------------------------------

------- Novamente no uso da palavra, o senhor deputado José Manuel Granado, 

disse:” Eu não questionei de maneira nenhuma qual a posição que o senhor 

Vice-Presidente tem sobre o assunto desde início. Dei-me, desde início, muito 

bem com ele, na Assembleia e de conversas particulares que tenho com ele. 

Sei perfeitamente qual é a posição dele, sempre se opôs sempre esteve contra. 

Eu apenas fiz duas perguntas, se estava ou não convencido, que era um facto 

consumado, que as pessoas falavam. Eu não fiz nenhuma acusação, não 

estou acusá-lo de nada, que fique bem claro eu sei e mais uma vez repito que 

o Dr. Jorge desde início é contra a reorganização administrativa da maneira 

como está a ser feita. Congratulo-me pela sua explicação, exprimi um grande 

grito de revolta, e ficamos mais ou menos esclarecidos e dou-me por satisfeito 

neste assunto.” -------------------------------------------------------------------------------------

------- De novo no uso da palavra o senhor Vice-Presidente referiu:” Quando 

disse que vou ser acusado, vou ser acusado em termos de estratégia política, 

não disse por si, obviamente. Conheço-o há muito tempo e sei que não o faria, 

nem enveredaria por essa estratégia. Mas, obviamente, na luta política, muitas 

vezes nós usamos armas que achamos que estão mais ao nosso dispor. O que 

eu quero dizer, e disse das últimas vezes, é que não deixei de estar em reu-

niões da Associação Nacional de Freguesias. Não deixei de estar em fóruns 

em que esteve representado o governo e fiz lá ouvir a minha voz. E, não deixei 

de, partidariamente, fazer exprimir a minha revolta perante isto, e o senhor 

deputado Serafim João sabe bem das pressões que me fizeram mas eu não 

vacilei. Antes partir do que vergar. É uma derrota, assumo que é uma derrota 

mas não é uma derrota do Jorge é do país. Viram manifestações por todo o 

país, viram por todo o lado, e em que é que resultaram? E fiz talvez dos traba-

lhos, (obviamente nestas coisas umas vezes ganha-se outras vezes perde-se), 

mais difíceis em termos partidários e políticos dentro do meu partido, no senti-
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do de me revoltar, de me indignar e de tudo o mais. Agora eu não confundo  

esse trabalho com o meu trabalho autárquico. Os senhores presidentes de jun-

ta cujas freguesias são alvo da agregação sabem o quanto eu estive com eles, 

o quanto eu continuo a estar com eles. Ainda ontem falava com o presidente da 

junta de Vale de Frades que ele próprio consultou um advogado, e eu disse 

também nós já consultamos um advogado para que primeiramente nos analise, 

qual a vantagem de uma providência cautelar. A lei foi publicada segunda-feira. 

Se for possível, nem que seja só para emperrar o processo, mas vamos emper-

rá-lo, porque eu não sei se os cadernos eleitorais vão a tempo de estar prontos 

ou não! Não estou por causa das eleições autárquicas. É uma questão de prin-

cípio. Agora a informação que foi dada foi que decidiu a unidade técnica, foi 

decidido e não se altera. E quem o queria diferente que o tivesse feito antes. 

Eu não faço essa política e estou contra quem a faz. Porque, se somos contra, 

como disse na última Assembleia, não podíamos ter-nos pronunciado, aí sim 

me podiam acusar a mim e a todos nós, de termos feito pronúncia. Que o fez 

Mogadouro, que o fez Macedo, que o fez Mirandela, que o fez Bragança, esses 

é que fizeram a agregação, não fomos nós, a nós impuseram-na.” ----------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Aníbal do Rosário. Disse:” Vou ser 

muito breve porque realmente este assunto, foi um assunto que já há quatro ou 

cinco Assembleias foi focado e toda a gente se solidarizou com as freguesias 

que iriam ser agregadas. Eu fiquei estupefacto quando vi o relatório final! Nun-

ca esperava que Uva e o Campo de Víboras fossem agregadas a Algoso, mas 

sim, estava a pensar, que de acordo com a situação geográfica, iriam agregar-

se a Vimioso. Nunca pensei também que Vale de Frades iria para Avelanoso, 

mais distante, antes pelo contrário, estava a pensar que iria para Vimioso que 

seria mais próximo para Vale de Frades. Fiquei estupefacto com a última ver-

são. Agora, o senhor Vice-Presidente, quero solidarizar-me com ele, porque 

desde início, desde que se pensou nesta reforma administrativa, que sempre 

tomamos posição. A Assembleia Municipal tomou posição, a Câmara Municipal 

tomou posição independentemente de ser do partido A ou B. Inclusivamente 

houve reuniões que o senhor Presidente nos comunicava juntamente com o 

presidente da junta de freguesia de Vimioso, em Vila Real. Houve reuniões em 

Bragança com deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, 

nunca deixaram de estar presentes. Os técnicos fazem estas coisas cegas, e 
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vão ao contrário da democracia na verdadeira acepção da palavra, que diz que 

devia ouvir as pessoas. Eu por exemplo se fizesse parte da equipa técnica, se 

calhar trabalharia de outra maneira, mas hoje em dia há iluminados que infe-

lizmente não ouvem as pessoas, e quando vem a lei têm que obedecer pura e 

simplesmente. A lei é cega e eu também sou sempre contra isso. O senhor 

Presidente, o senhor Vice-Presidente e todos os Vereadores até do Partido 

Socialista e Assembleia Municipal solidarizaram-se com as freguesias que 

efectivamente estão agregadas.” -------------------------------------------------------------

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

Seco, Aníbal Delgado. Disse:” É o seguinte: queixam-se aqui que não foram 

ouvidos, pois eu também não fui ouvido. Escrevi para o Presidente do Conse-

lho Ministros, escrevi duas cartas para o Primeiro-Ministro, e na primeira leitura 

que fiz no livro verde escrevi também para a Câmara como foi pedido aqui. Foi 

pedido que nos pronunciássemos e eu pronunciei-me. Quando escrevi como 

presidente da junta a senhora a secretária dignou-se dizer que tinha recebido a 

carta. O que eu disse foi a barafunda que iam criar, praticamente disse tudo o 

que aqui já foi dito. Também não fui ouvido. Lendo a ata que atrás aprovamos, 

está bem explicita a intervenção/resposta do senhor Vice-Presidente sobre o 

assunto.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ainda sobre este tema usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. 

Disse:” para terminar, e para dar mais uma achega neste sentido, tudo se fez 

para conseguir travar esta situação. Não foi possível. Mas, dizer aqui ao Vice-

Presidente que não se preocupe com isto, porque o que interessa é o trabalho 

feito e ter a consciência tranquila. Eu recordo-me há onze anos quando inicia-

mos a nossa função aqui na Câmara, que me diziam as pessoas: andas aí com 

os subsídios de nascimento, andas aí com o parque industrial, com os terrenos 

a um cêntimo… Tivemos muita crítica. O trabalho foi feito, e hoje, felizmente, a 

maioria das pessoas entende que o trabalho está bem feito. Não houve medo 

de hoje para amanhã sermos castigados no voto. Não aconteceu isso, antes 

pelo contrário, cada vez houve mais. E portanto ele (Vice-Presidente) durante 

estes tempos que esteve comigo teve sempre tempo para me ajudar. Foi feito o 

trabalho que foi possível, e portanto penso que ele não se deve preocupar com 

essas coisas. Sempre para a frente e continuar a trabalhar como se tem traba-

lhado até aqui, que é o que o concelho precisa. Façamos aquilo que efectiva-
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mente nos diz a consciência, e a consciência é aquilo que se fez eu próprio 

também ajudei. E foi o Jorge que tentou mais contra a agregação. Houve várias 

consultas com advogados relativamente às providências cautelares. Portanto o 

trabalho foi feito e a consciência está tranquila, é aquilo que interessa.” ----------

------- 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 (enviada antecipa-

damente). Não houve intervenções / pedidos de esclarecimento. -------------------

------- O senhor Presidente da Assembleia propôs, e foi aceite por unanimidade, 

que, atendendo à complementaridade dos pontos dois ponto dois, dois ponto 

três e dois ponto quatro, fossem apresentados e discutidos em conjunto, sendo 

que, a sua votação decorreria separadamente. -------------------------------------------  

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:um – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 
um para o ano financeiro  de dois mil e treze. -----------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:um – Revisão ao Orçamento da Receita número um para o ano 
financeiro de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:um – Revisão ao Orçamento da Despesa número um para o ano 
financeiro de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------
------- Introduziu os pontos o senhor Vice-Presidente. Disse:” A alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos, de onde decorre necessária e obrigatoria-

mente uma alteração ao orçamento da receita e uma alteração ao orçamento 

da despesa prende-se, fundamentalmente, com a integração de duas rubricas: 

aquisição de bens e serviços para o balneário termal, e fornecimento de gás ao 

município. Isto porquê? Porque o balneário termal também terá um depósito de 

gás, e as equipas que estão a trabalhar connosco para a implementação efec-

tiva do balneário termal, dizem-nos que os gastos de gás, serão mais elevados 

do que o montante que é exigido para concurso. Ou seja, nós temos hoje já 

fornecimento de gás no parque de campismo e no canil intermunicipal para a 

incineradora, mas a lei, como são quantidades mais pequenas permite-nos 

fazer o pagamento à factura. A partir do momento em que se ultrapasse deter-
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minado montante nós temos que lançar um concurso nem que seja limitado. 

Para lançarmos o concurso tem que estar no Plano Plurianual de Investimen-

tos. Além disso informaram-nos que vamos também ter de adquirir produtos 

para esse balneário, equipamento para todo esse balneário, além dos produtos 

de higiene. Prevendo-se que isso se vai prolongar por mais anos, também se 

integrou aqui esta rubrica no Plano. Se repararem, depois, no orçamento da 

receita e da despesa, consideram-se mais sessenta mil euros de receita e mais 

sessenta mil euros de despesa.” --------------------------------------------------------------

------- Não houve intervenções / pedidos de esclarecimento. O senhor Presiden-

te da Assembleia colocou os pontos à votação. Dois ponto dois – Apreciação e 

votação da modificação número um – Revisão ao Plano Plurianual de Investi-

mentos (PP) número um para o ano financeiro de dois mil e treze. Aprovado 

por maioria. Abstiveram-se os senhores deputados Heleno Simões, Cédric 

Cheio e José Granado. Dois ponto três – Apreciação e votação da modificação 

número um – Revisão ao orçamento da receita número um para o ano financei-

ro de dois mil e treze. Aprovado por maioria. Abstiveram-se os senhores depu-

tados Heleno Simões, Cédric Cheio e José Granado. Ponto dois ponto quatro – 

Apreciação e votação da modificação número um – Revisão ao orçamento da 

despesa número um para o ano financeiro de dois mil e treze. Aprovado por 

maioria. Votou contra o senhor deputado José Granado e abstiveram-se os 

senhores deputados Heleno Simões. Cédric Cheio. Colocados à votação em 

minuta todos os pontos foram aprovados por unanimidade. ---------------------------

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação das “Regras Apli-
cáveis à Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Lei 
nº8/2012, de 21 de Fevereiro – COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Autoriza-
ção Prévia da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Na última Assembleia 

fizemos uma aprovação semelhante. Uma vez que há uma alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI), estamos a solicitar à Assembleia que se 

possam lançar estes concursos, quer de aquisição de bens quer do forneci-

mento do gás. É essa autorização prévia da Assembleia Municipal que se colo-

ca à apreciação e votação.” --------------------------------------------------------------------

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

Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por maioria com as 
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abstenções dos senhores deputados; Cédric Cheio e José Granado. Colocado 

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

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Outros assuntos de interesse para o Muni-
cípio. -------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel João Português. Dis-

se:”Quero realçar o trabalho efectuado no rio Maças. Há tempos fui lá visitar 

aquilo e quase me esqueci de olhar para as oliveiras, ao ver aquele trabalho. 

Agora, só esperemos que haja água no verão para aquilo ficar com mais bele-

za. Fiquei muito satisfeito também com o estudo, em que diz que nós somos o 

décimo primeiro concelho a nível nacional. Isso é maravilhoso. São estas obras 

e trabalhos que contribuem para isso, para a nossa qualidade de vida. Uma vez 

foi aqui referido por um deputado que as nossas aldeias tinham cheiros nau-

seabundos. Primeiro acho que foi um excesso de linguagem, depois eu não 

concordo minimamente com isso. É natural que aconteça pontualmente um 

outro cheiro nas nossas aldeias. Mas, eu vivi nove anos em Coimbra e nesses 

nove anos estive em dez localidades diferentes. Vivo às portas de Bragança 

numa aldeia e a minha aldeia aqui (Vale de Frades) e as outras que conheço, 

porque eu muitas vezes visito aldeias, (Algoso, Campo de Víboras, Carção, 

Santulhão etc.) para além das que ficam mais próximas da minha, são realida-

des diferentes, não ficam a dever nada em termos de asseio, às localidades da 

zona de Coimbra. A minha aldeia não fica a dever nada à de Bragança, Donai. 

As nossas aldeias aqui fronteiriças não ficam a dever nada em termos de 

asseio às aldeias espanholas. É só para realçar que, realmente, estamos num 

concelho lindo, asseado, com qualidade de vida, e que isto se deve, não é por 

acaso, não cai do céu, ao trabalho de toda a gente, de todas as pessoas e 

também dos políticos. Acho que estamos todos de parabéns.” -----------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Manuel Granado. Disse:” Que-

ria perguntar ao executivo se a aquisição de bens patrimoniais, imóveis em 

concreto, é um acto de gestão corrente. A Câmara comprou por quarenta mil 

euros seis hectares e tal. Mesmo que se trate de um mero acto de gestão cor-

rente, penso que se deveria dar conhecimento à Assembleia. Seria bom dar 

conhecimento à Assembleia, conhecimento da aquisição, dado o valor envolvi-

do, não são duas coroas são quarenta mil euros no mínimo.” ------------------------

------- Para responder usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” 
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Alguém não saberá, mas as atas são públicas. Nós há pouco tempo fizemos 

uma escritura a que o senhor José Manuel Granado se está a referir, de um 

terreno que compramos à Dr.ª Carolina que é a mulher do senhor Dr. José 

Adriano. Compramos um pinhal junto às termas, com moinho e casa que tem 

de facto um vale muito bonito. Junto a esse moinho entendemos que se podem 

fazer mais alguns investimentos, atendendo a que as termas estão ali. Temos 

vindo adquirir terrenos naquela zona, para mais tarde fazer investimento. Não 

são terrenos para agora, porque o nosso dinheiro é pouco, e temos de o gerir 

bem. O terreno são seis hectares e meio com um pinhal já adulto, com mais de 

trinta anos, e que ficaria bonito embelezá-lo. Mas só com o tempo, e foi essa a 

intenção. A Câmara de Vimioso deve ter sido a que mais investimento fez em 

termos de património imobiliário, quer à saída para Santulhão, Matela, para 

Carção e para Argozelo, quer à saída para Campo de Víboras e Algoso, quer à 

saída para S. Joanico. Todos estes terrenos, uns para o parque ambiental, 

outros para a zona industrial, outros para outros serviços, têm sido adquiridos a 

preços comportáveis para a Câmara. Vamos continuar com a aquisição de ter-

renos, porque é obvio que sem terrenos não podemos fazer investimentos. 

Ainda agora fizemos o percurso pedonal desde o parque de campismo até às 

piscinas, porquê? Porque aqueles terrenos foram adquiridos pela Câmara ao 

longo destes últimos dez anos. Penso que não nos tem corrido mal e isso é 

importante continuá-lo a fazer. Fez bem lembrar isso, e em todos estes anos 

que foram adquiridos nunca ninguém, se calhar, teve conhecimento. E até é 

bom que se tenha para que digamos: a Câmara é proprietária de muitos terre-

nos. Mesmo à cooperativa de Sendim cedemos-lhe, em regime de comodato, 

por dez anos, ali junto às piscinas, quatro hectares e outros quatro hectares 

junto à regada que era da Teixeira Duarte. Neste momento vão fazer um inves-

timento, junto às piscinas, de quatro hectares e meio na plantação de uma 

vinha. É por dez anos. Com essa plantação vão ter que ter postos de trabalho, 

é mais uma actividade que se vai desenvolver aqui. É uma forma de as pes-

soas começarem a pensar que a nossa terra, o nosso concelho, em termos de 

vinho está numa zona demarcada e é uma zona boa para o vinho. A forma 

como foi explorada a nossa vinha, em termos daquilo que era a agricultura de 

subsistência e artesanal não dá, mas em termos modernos com uma agricultu-

ra mais moderna podemos enveredar nesse sentido. “ --------------------------------- 
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------- Ponto Três) PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. -----------------------------
------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse:” Como Pre-

sidente da Associação de Caça e Pesca de Argozelo, informo que no dia nove 

vamos levar a efeito uma montaria ao javali. Convido toda a Assembleia a 

almoçar connosco depois da montaria.” ---------------------------------------------------- 

------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas treze horas 

da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada irá ser assi-

nada pela Mesa da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

__________________________________ 

O 1º Secretário da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O 2º Secretário da Assembleia Municipal 

____________________________________ 
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