
S.

 

 R. 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIMIOSO 
QUADRIÉNIO DE 2009/2013

 

 
 

ATA NÚMERO DEZASSETE 
 
-------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DOZE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Aos vinte e um dias do mês de Setembro de dois mil e doze, pelas nove 

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

riamente a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponto 1 do artigo 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 dois de Junho 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 das taxas do IMI – 
Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Análise Econó-
mico-financeira das Contas do Município. ------------------------------------------- 
Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação do Projecto de Regu-
lamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e 
Ensino Superior. ---------------------------------------------------------------------------------
------- 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. 
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Muito bom dia senhor Presidente, senhores deputados da Assembleia iremos 

iniciar mais uma sessão ordinária. Desde já informo que o senhor deputado 

Miguel Vaz Pinto pediu a renúncia do seu mandato, tendo sido chamado o 

elemento a seguir que é o senhor João Manuel Neves Pires. Desde já embora 

ele não esteja presente, os nossos agradecimentos pessoais pela colaboração 

e dedicação que deu a esta Assembleia ao senhor Miguel Vaz Pinto e que 

regresse em breve. De seguida o senhor Presidente da Assembleia passou a 

palavra à senhora segunda secretária para verificação das presenças. Estive-

ram presentes os senhores deputados: José António Cerqueira da Costa 

Moreira, Heleno da Costa Simões, Manuel Fernandes Oliveira, António Emílio 

Dias, Levinda de Lurdes Martins Pereira dos Penedos, Aníbal Alves do Rosá-

rio, Manuel João Ratão Português, André Fernandes Ramos, 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, Maria Odete Castro, Tiago Manuel Fernandes Afonso, António 

dos Santos João Vaz, Arnaldo Augusto Alves Lourenço, Emídio Martins 

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

Francisco Duarte Moura Bruçó. ---------------------------------------------------------------

------- Faltaram os senhores deputados: Serafim dos Santos Fernandes João, 

José Carlos Vaz Gonçalves, João Manuel Neves Pires, Cédric Lopes Cheio, 

Vítor Manuel Fonseca Pires, Hélder Domingos Ramos Pais, e Manuel Pascoal 

Lopes Padrão. --------------------------------------------------------------------------------------

------- 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 dois de Junho de dois mil e doze. -----------------------------------------------
------- Estando todos os elementos na posse da ata (enviada antecipadamente), 

foi colocada à votação, tendo sido aprovada por maioria. Abstiveram-se, por 

não terem estado presentes na respectiva sessão, os senhores deputados: 

Heleno da Costa Simões e Maria Odete Castro. -----------------------------------------
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------- 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. ------------------------
-------Usou da palavra a senhora deputada Levinda Penedos. Disse:”Como 

sabem a minha origem é de Campo de Víboras. Temos lá um cemitério onde 

estão sepultados os meus pais. Procurei saber se havia algum regulamento de 

cemitério, junto da Câmara, e informaram-me que só havia relativamente a 

Vimioso. Perante tal informação venho trazer a esta assembleia como deputa-

da e como cidadã algumas perguntas que me incomodam há algumas sema-

nas. Primeiro: é possível alguém de sua livre iniciativa cortar ciprestes numa 

campa que não respeita a familiares seus apenas porque presumivelmente têm 

raízes que passam na campa vizinha? Quando a sepultura estava aberta não 

havia raízes nenhumas. É possível que o desrespeito de um campo santo 

como é o cemitério seja inimputável pelo menos à ordem da freguesia? É pos-

sível que no século vinte e um estejam a fomentar o reacendimento de fenó-

menos com que vivemos no século dezanove com a Maria da Fonte? Para mim 

o cemitério de Campo de Víboras descobriu uma forma particular de um círculo 

que permitiu que a campa de meus pais tenha cerca de menos quinze por cen-

to de comprimento que as outras campas. Se o senhor Vice-Presidente, quan-

do for para a terra dele, tiver a amabilidade de entrar veja a barbaridade dos 

cortes à machadada que fizeram!” ------------------------------------------------------------

------- No uso da palavra o senhor Vice-Presidente disse: “ A responsabilidade 

dos cemitérios das freguesias é das Juntas de Freguesia. A nossa responsabi-

lidade, enquanto Câmara Municipal, restringe-se ao cemitério municipal que é 

Vimioso. Lamento a situação que descreveu, não a conheço, mas esse assunto 

tem que ser colocado à junta de freguesia ou a quem de direito. Desconheço 

inteiramente essa situação.” --------------------------------------------------------------------

------- Interveio o senhor deputado Heleno Simões, tendo-se referido ao flagelo 

dos incêndios, em particular ao que deflagrou em Algoso durante vários dias e 

com prejuízos avultados. Sublinhou que os incêndios se combatem não no 

Verão mas antes. Ou seja, terá de se apostar numa política preventiva, que 

inclua limpezas de mato e florestas, construção de corta-fogos, sendo que, por 

parte da Câmara, não tem havido esse cuidado, ou se tem deveria ser ainda 
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mais reforçado. Continuou dizendo: “ as máquinas de rastos, se calhar, durante 

o Inverno, deveriam andar a fazer corta-fogos, deviam andar a fazer algum 

desbaste e criar acesso para os bombeiros passarem. Verifico que, quando 

passamos a fronteira, portanto do lado espanhol, os corta-fogos são enormes, 

e portanto é fácil se para os bombeiros combaterem ali. As máquinas de rastos 

parece-me que estão muito paradas durante o inverno e são depois chamadas 

para no combate aos incêndios, se calhar tarde demais. O que se verifica é que 

os incêndios passam por cima das rodeiras que estão actualmente formadas. 

Os corta-fogos devem ser feitos com algum critério, com algum estudo prévio, 

bem implementados, para que no próximo ano, pelo menos as zonas não ardi-

das se pudesse poupar mais alguma coisa e facilitar o trabalho dos bombeiros.” 

------- Para responder foi dada a palavra o senhor Presidente da Câmara. Dis-

se:” Agradeço a intervenção do senhor deputado. Os incêndios são uma situa-

ção que nos preocupa a todos, a mim pessoalmente porque sou uma pessoa 

que defende a floresta. Durante os anos da minha vida tenho plantado muitas 

árvores e continuo a plantar e, nesse sentido, preocupa-me imenso isso. Rela-

tivamente às máquinas estarem paradas, penso que não, o nosso concelho em 

termos de caminhos vicinais, limpeza de caminhos, tem tido um grande inves-

timento. Temos uma equipa de sapadores que é o que faz durante o ano todo. 

Neste momento está a vigiar a floresta, mas durante o ano todo têm feito isso 

(limpeza). Não há muitas autarquias que tenham a equipa de sapadores que 

nós temos. Os corta-fogos têm sido feitos, por exemplo em Pinelo de três em 

três anos fazemos lá um grande corta-fogo e nos outros sítios também. Mas os 

incêndios são assim mesmo. Este ano fiquei revoltado com a área que ardeu. 

Eu próprio andei a apagar o incêndio entre Avinhó e Algoso, e revoltei-me por-

que havia um determinado sítio em Avinhó que não havia lá bombeiros. É obvio 

que tem que ser o comandante a ver qual é o sítio mais perigoso ou não. Fiquei 

revoltado porque vi o incêndio atravessar a estrada de um lado para o outro! 

Este ano acho que foi o ano que menos incêndios houve, mas houve um que, 

desde há onze anos que estamos à frente dos destinos da Câmara, nunca 

acontecera. No mês de Agosto, por prevenção, temos uma máquina em cima 

(que se calhar poucas autarquias o fazem), de um porta-máquinas e mal há 

incêndio avança logo para o mesmo. O próprio comandante toma as providên-

cias todas, chama logo o helicóptero. Este ano aconteceu uma situação que eu 
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não entendi mas que fizeram com que eu entendesse: é muito difícil quando há 

determinados ventos, quando as temperaturas são muito altas, é impossível, e 

foi o que aconteceu nesse dia: o grau de humidade era muito baixo, o vento era 

forte e tudo isso proporcionou que o incêndio fosse grande. Nunca é demais 

chamar a atenção para essas situações, agradeço-lhe a intervenção e nós ire-

mos tentar fazer isso. Preocupamo-nos, é sempre bom a gente ajudar, e nós 

até temos feito charcas no concelho. Em Serapicos, em Santulhão em Carção. 

Vai fazer-se agora em Avelanoso uma charca, e foi o próprio Presidente da 

Junta que comprou o terreno para fazer a charca. Nem sempre é fácil fazer 

corta-fogos porque, sendo um concelho de minifúndio se eu passar na terra do 

meu vizinho diz logo, passas na minha mas não passas na daquele. Temos 

sempre algum problema nesse sentido. Tem que se ter algum cuidado e nós 

temo-lo tido.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------- No uso da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira, perguntou em que 

ponto iam as obras da Escola EB 2,3. Disse ainda que:” me sinto triste e que 

lamento que tivesse encerrado a escola de Argozelo. Se calhar, podia-se ter 

feito mais alguma coisa para impedir, mas as circunstâncias assim o permitem, 

mas é de lamentar estas coisas. Quanto aos incêndios também estou de acor-

do com o deputado Heleno. Devia-se fazer mais na prevenção, haver uma 

coordenação entre as juntas de freguesia e as associações de caça, e onde 

fosse mais necessários esses corta-fogos é que se deviam fazer bem como a 

nível das tais charcas. Estou a ver em Argozelo aquela água que vai da galeria 

para baixo, fazer ali uma grande represa.” -------------------------------------------------

------- Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, António 

Santos. Disse: “ Relativamente aos incêndios, não há prevenção que valha se 

não houver educação de quem incendeia. Sou a favor de prevenir, mas tam-

bém reprimir. Muitas vezes acontece que eu sei e, covardemente não digo, 

vou-me acomodando. Toda a gente sabe quem foi mas… Todos sabem quem 

é mas, Este mas, é que complica tudo, porque depois tenho certos receios, ao 

dizer quem foi não tenho uma retaguarda de segurança, de apoio, que me 

permita ter as costas quentes relativamente ao incendiário. Nós sabemos que 

não há repressão nenhuma aos incendiários, não há. Não há charcas, não há 

corta-fogos de cinquenta, cem, duzentos metros que nos valha se não houver 

educação. Medidas de prevenção passam pela educação das pessoas porque 
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a floresta é vida e nós precisamos de vida para podermos viver. Relativamente 

às escolas eu tenho também uma opinião radical e muito própria. Entristece-me 

e estou com eles, estou solidário, entristece-me ver escolas a fechar. Não 

entristece a mais ninguém senão a mim que sou presidente de uma junta de 

freguesia cuja escola já fechou há muitos anos. De vez em quando passo na 

escola e visitamos a escola, eu o Torrão e outros que por lá passamos. Nesse 

tempo éramos cento e sessenta alunos em Carção, vejam bem! Isto dói, é uma 

dor de alma que não se explica, é indescritível. Mas, que culpa têm as escolas 

de a gente não ter filhos? Há alguma escola que funcione sem crianças? Não 

há! Não há solução para algumas coisas, passa por criar incentivos à natalida-

de mas isso não é o suficiente. Com toda a sinceridade vos digo: o tempo do 

paralelo da infra-estrutura, já lá vai, essas coisas já lá vão, já fazem parte do 

passado, é tempo dos nossos pais. Há que potenciar outras coisas, numa 

perspectiva económica como se tem feito ultimamente. Não se fala em parques 

de campismo, não se fala em águas sulfurosas, há que falar nisso mas a pen-

sar qual é a base e o objectivo que isto pode desenvolver. Há condições eco-

nómicas para se desenvolver isto, vamos fazer: carnes mirandesas, todo um 

leque todo um universo de pequenas particularidades que fazem um todo que 

fazem um concelho e que pode potenciar de uma perspectiva económica por-

que de facto não vejo grandes obras que se possam fazer. Relativamente às 

escolas e às crianças não me venham com curas milagrosas porque não exis-

tem.” -------- 

-------Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Referiu:” Falou o depu-

tado Manuel Oliveira relativamente às charcas e aos corta-fogos. A Câmara 

tem feito charcas e tem feito corta-fogos, mas as juntas de freguesia têm de 

colaborar nesse sentido e dar sugestões. Quando for possível lá se irão fazer, 

porque é sempre difícil a própria Câmara ir à aldeia e tentar fazer uma charca 

num determinado sítio. Antes de fazer a charca é tudo muito bonito, é necessá-

rio primeiro identificar, em conjunto, os terrenos que estão à volta, de quem são 

e quanto custam. Isso é um trabalho que parece muito fácil mas não é. Digo 

isto porque tenho ajudado a fazer algumas. Por exemplo, o Presidente da Junta 

de Avelanoso comprou uma área grande de terreno. Vai fazer-se uma charca 

que eu e ele já onze anos gostaríamos de ter feito. Só agora é que ele conse-

guiu comprar o terreno. Mas mais vale tarde do que nunca. Com a colaboração 
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do presidente da junta, conseguiu-se fazer isso. Relativamente ao senhor Pre-

sidente da Junta de Carção, penso  se nós começamos a trabalhar muito e nos 

temos dedicado demasiado à parte económica. Talvez não, vejamos: subsídio 

de nascimento, casas para a gente jovem que estamos a dar etc. Essa parte 

não é económica, mas ajuda a economia porque traz as pessoas para cá e fica 

gente. Mas nós gastamos muito dinheiro no desenvolvimento económico: na 

mirandesa, se calhar, foram para lá perto de um milhão de euros, na zona 

industrial que foram milhões também, nas águas sulfurosas, no parque ambien-

tal porque a ideia ali é o turismo ambiental, e têm-se gasto ao longo destes 

últimos anos em coisas que não se vêem, pelo menos as pessoas não olham 

para elas como antigamente olhavam. Vamos continuar na parte do desenvol-

vimento económico, dêem-nos sugestões, ajudem-nos nesse sentido a pensar 

noutras situações que podem fazer a diferença, porque o nosso concelho está 

todo ele com as infra-estruturas necessárias. É sempre necessário mais algu-

ma coisa, há que conservar infra-estrturas mas a parte mais importante é a par-

te económica. A criação de postos de trabalho, a criação de emprego, e é essa 

a nossa preocupação.” --------------------------------------------------------------------------- 

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

Agrupamento de Escolas, hoje é feita a recepção aos alunos e segunda-feira 

iniciarão as aulas. Obviamente que a escola não tem as condições que nós 

gostaríamos que já tivesse, mas, até penso que o senhor deputado Manuel 

Oliveira que é elemento do Conselho Municipal de Educação e que também 

integra o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas tem conhecimento, mas 

agradeço a questão porque permite esclarecer todo este processo da escola. 

Já andamos a tentar fazer obras na escola desde que viemos para aqui em 

dois mil e dois. Com os sucessivos governos nunca conseguimos o financia-

mento ou sequer a abertura para fazer as obras na escola. Conseguimos fazer 

o Centro Escolar quando fecharam todas as escolas excepto a de Argozelo. 

Essa foi a condição: só aceitaríamos o encerramento de escolas se as nossas 

crianças viessem para melhorares condições e foi feito o Centro Escolar. Insis-

timos sempre, nós e as várias direcções da escola, no sentido de conseguir 

obras para aquela escola, porque eu fui aluno naquela escola em oitenta e um 

oitenta e dois na altura que se acabou de construir o último bloco. De lá para 

cá, exceptuando uma ou outra pintura, não teve qualquer melhoria. Tentamos 
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várias vezes. Nunca tivemos abertura. Diziam-nos que havia escolas muito pio-

res do que esta, mas fomos sempre insistindo. Com o anterior governo conti-

nuamos a nossa pressão e a própria DREN mandou fazer um projecto de rea-

bilitação da escola. Um projecto que orçava em cerca de três milhões de euros. 

Executaram uma parte desse projecto, a parte que não era necessária, foi 

aquele “bunker” de acesso para deficientes que ninguém utiliza. É incompreen-

sível porque naquela escola pode-se entrar pelo Centro Escolar sem haver um 

degrau. O senhor Presidente e eu fomos à DREN, reunimos com elementos da 

direcção da DREN (anterior) quando nos foi dito que tinham o projecto dos três 

milhões. O senhor Presidente só disse: eu com três milhões faço uma escola 

completamente nova, não preciso disso. Foi então que o senhor Presidente 

solicitou o projecto que eles tinham e lhes disse: dão-me autorização que eu 

faça um projecto diferente a partir deste para pôr lá o que é fundamental para 

os miúdos? Disseram que sim e o senhor director regional adjunto, na altura, 

deslocou-se a Vimioso a trazer o projecto. Ficou muito estupefacto quando viu 

o tal acesso para deficientes, aliás ele até aconselhou, se um dia se andar com 

obras, deitar isso abaixo! Nós Câmara, partindo desse projecto, fizemos um 

outro projecto em que a parte da arquitectura foi feita aqui e, devido à urgência, 

a parte de especialidades encomendamos fora, que inclui fundamentalmente o 

quê: substituição do telhado da escola e no polidesportivo, substituição de 

todas as caixilharias, substituição das casas de banho e pintura da escola. O 

chão da escola e das casas de banho está bom para que é que se vai substi-

tuir? Não há necessidade. A electricidade, canalizações, sistema contra incên-

dios, sistemas de segurança, tudo isso vai ficar, porque não tinha, porque em 

oitenta e dois não havia essas exigências. O que aconteceu é que nós prepa-

ramos o projecto e foi a concurso por um milhão e duzentos mil euros. A 

empresa que ganhou o concurso público fez a melhor proposta: oitocentos e 

quarenta mil euros já com IVA incluído. Já com o novo governo, com a nova 

direcção da DREN, conseguimos fazer um protocolo em que a DREN assume 

a comparticipação nacional do financiamento, cerca de cento e sessenta e oito 

mil euros. Não sei se se recordam na feira de Artes e Ofícios esteve aqui um 

vogal da ON o Eng.º Carlos Duarte que disse que em Janeiro se assinava o 

contrato de financiamento da escola. Assinava porque, para nós ficarmos na 

primeira prioridade a candidaturas ao QREN para Escolas EB 2,3, (o ano pas-
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sado foi a primeira vez que abriu, nunca houve financiamento para a Escola 

EB2,3, o parque escolar era para escolas secundárias não era para escolas 

EB2,3) precisa vamos de celebrar com o Ministério da Educação um contrato 

de transferência de competências na área da educação. O Ministério da Edu-

cação, por intermédio da DREN, fez-nos chegar este contrato de execução que 

no dia seguinte o senhor Presidente assinou e depois levou à reunião de 

Câmara para ratificar, ou seja, nós queríamos que isso fosse rápido. Foi assi-

nado em Dezembro, de dois mil e onze para que em Janeiro pudesse ser assi-

nado o contrato de financiamento. O senhor Ministro da Educação só assinou 

em Abril de dois mil e doze, donde, em Janeiro não foi possível fazer o contrato 

de financiamento. Mas, nós tínhamos toda a garantia, da DREN, e da CCDRN, 

de que havia financiamento e por isso é que adjudicamos a obra. Como nos 

deram a garantia total de que havia dinheiro, (foi a própria DREN e a CCDRN 

que disseram para adjudicar), nós adjudicamos a obra. É preciso o visto do 

tribunal de contas. O tribunal de contas só dá o visto quando provarmos que há 

dinheiro para a obra. Como sabem no dia um de Março o governo decidiu sus-

pender o QREN para o reprogramar. Entregamos no tribunal de contas uma 

declaração da CCDRN, (do Presidente) a dizer que está tudo conforme e mal 

seja levantada a suspensão é assinado o contrato de financiamento. O tribunal 

de contas quer a prova de que há dinheiro. Entretanto há obras a decorrer, o 

empreiteiro a fazer obras e sem receber um cêntimo. Em Julho vem a recusa 

do tribunal de contas. Aí já é mais grave, porque pode a obra ter mesmo que 

parar. Respondemos à recusa do tribunal de contas fazendo uma coisa que era 

mesmo o limite que podíamos fazer: abdicar de um conjunto de investimentos 

que estão no nosso plano e transferir toda a verba desses investimentos para a 

escola. Mandamos para o tribunal de contas, e como sabem durante o mês de 

Agosto param os tribunais até Setembro. O processo entra ainda em Agosto no 

tribunal de contas e, em Agosto, o senhor Presidente e eu fomos ao tribunal de 

contas para pedir urgência porque estava em causa o início das aulas. Entre-

tanto o empreiteiro quer receber, está aflito porque tem de pagara fornecedo-

res, tem que pagar a funcionários e é uma situação aflitiva que nós compreen-

demos e respeitamos. No dia três de Setembro o processo é distribuído. Só há 

sessões do tribunal de contas às terças-feiras. Dia três era uma segunda-feira, 

claro que não era possível os juízes verem aquilo para o dia quatro. Mas, 
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viram-no na semana seguinte, na terça-feira, quinze dias depois. Conseguimos, 

através da insistência do senhor Presidente da Câmara todos os dias ao tribu-

nal de contas, que no espaço de quinze dias fosse dado o visto e o parecer 

favorável, quando isto demora dois ou três meses, no mínimo, às vezes mais, 

ainda por cima tratando-se de um processo que já tinha uma recusa o que 

demoraria muito mais. Já pagamos ao empreiteiro todas as facturas que esta-

vam na Câmara Municipal, (trezentos e trinta mil euros). Ou seja, nós ao 

empreiteiro do que está facturado devemos zero. A escola (obras) esteve para-

da não foi por responsabilidade da Câmara. Só que, com estes contratempos 

todos, tivemos obviamente, que ser nós, passo a expressão, a atravessarmo-

nos para que, espero que segunda-feira, o empreiteiro retome novamente as 

obras. Teriam sido concluídas em Junho, Julho e Agosto se não tem aconteci-

do este problema. Hoje a escola tem as condições mínimas, tem as mesmas 

condições que tinha quando terminou o ano lectivo. Reconheço e respeito os 

senhores professores, os encarregados de educação, os pais, mas quando há 

obras nós temos que ter este sacrifício. Temos que esperar algum tempo, e 

nós, na recepção aos professores, pedimos essa colaboração, essa paciência, 

essa compreensão. Mas, felizmente o ano lectivo começou. Não são as condi-

ções perfeitas, não são obviamente, são as condições que permitem o arran-

que do ano escolar. Relativamente à escola de Argozelo, se há alguém que 

lutou sempre para que aquela escola estivesse aberta foi este executivo. 

Sabem disso, aliás foi aqui discutido em Assembleia Municipal essa questão. A 

Carta Educativa de Vimioso aprovada em Assembleia (se não tivéssemos carta 

educativa não havia financiamentos para nada), prevê que fecham todas as 

escolas à excepção de Argozelo enquanto mantiver vinte e um alunos. Está na 

carta educativa.  Conseguimos desde dois mil e sete até este ano que Argozelo 

se mantivesse sempre aberta. Todas as condições que foram criadas no Cen-

tro Escolar de Vimioso, Argozelo teve-as da mesma forma. Se hoje a escola de 

Argozelo estivesse aberta e fosse preciso pôr lá mais condições púnhamos. Se 

amanhã Argozelo tiver vinte e um alunos e a escola reabrir pomos lá todas as 

condições que existem no Centro Escolar de Vimioso. Nunca Argozelo teve 

menos do que o Centro Escolar de Vimioso, se calhar até tinha mais. Em dois 

mil e nove saiu o decreto, do anterior governo, que fechou a escola de Argoze-

lo, está fechada desde dois mil e nove, não foi agora que se fechou! Com 
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dezanove, com vinte, matriculava-se mais um, e a escola foi-se mantendo 

aberta porque ainda havia um grupo que justificava a escola aberta. Somos 

surpreendidos pela DREN quando dizem: Argozelo vai fechar. Entrei em con-

tacto com o senhor Director do Agrupamento, e perguntei-lhe quantos são os 

alunos de Argozelo: neste momento catorze alunos. Qual é a distribuição pelos 

anos: um aluno para a primeira classe. Eu pergunto aos que estão aqui presen-

tes e têm filhos, punham um aluno sozinho numa classe numa escola? Digam 

quem é que o punha. Quero que digam quem é que o punha! Isso não é defen-

der o futuro da criança. Eu não punha um filho meu numa escola sozinho numa 

classe. Vai fazer trabalho de grupo com quem? Sobre isto nós temos que ser 

muito claros, não pudemos ser populistas nem demagógicos. Enquanto houve 

condições e um grupo que tinha três quatro em cada ano para funcionar, fun-

cionou. Na altura falou-se porque é que não vão os de Carção para Argozelo? 

Não querem ir. Então agora obrigamos os de Carção a ir para Argozelo? Dizer 

que fizemos uma última tentativa no sentido de a escola se manter aberta, até 

porque no próximo ano vão entrar mais crianças para a primeira classe, (salvo 

erro seis) mas também saem quatro, ou seja para o ano em vez de ser os 

catorze seriam dezasseis. A senhora Directora Regional Adjunta disse clara-

mente: se a escola vier a ficar aberta, o que é muito difícil, só fica lá um profes-

sor. Um para os quatro anos? Podem-nos acusar de tudo, mas vejam a nossa 

preocupação com Argozelo e com todas as freguesias. Os correios mantive-

ram-se lá. Não foi a Câmara que pôs lá um funcionário a tempo inteiro? É a 

Câmara que paga ao funcionário a tempo inteiro porque a junta de freguesia 

não tinha condições. Não está lá a GNR com mais efectivos e com um sargen-

to? Quantas reuniões é que teve o senhor Presidente com o comandante distri-

tal da GNR? Argozelo tem lá um sargento (salvo erro nunca tinha tido), a 

comandar o posto e tem efectivos que nunca teve antes. Na extensão de saú-

de, deixou de ir lá o médico, como sabem a discussão que aqui se gerou, as 

trocas acesas de palavras entre o presidente da junta de Argozelo e deputado 

Heleno, recordam-se? Está aberta. Havia uma licença informática para todo o 

norte, está em Argozelo. Foi o senhor Presidente da Câmara. Quando em 

Argozelo queriam fazer manifestação tinha tomado posse há dois dias a ULS, 

dissemos: calma! Vamos falar com eles. Está a extensão aberta, está informa-

tizada graças ao o senhor Presidente da Câmara. Fechou e reabriu. Se a esco-
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la tiver mais de vinte alunos e condições também reabre. É o nosso compro-

misso. Portanto, aquilo que faz sentido existir, nós lutamos por esses interes-

ses, seja de que freguesia for, até ao final. Agora era o que dizia o António 

Santos: mais importante é o futuro e a educação das crianças. Mais, já há pais 

de Argozelo que nos anos anteriores tinham os filhos em Vimioso. Não fomos 

nós que os mandamos vir para cá! Faremos tudo para defender os serviços no 

concelho, mas quando a defesa de determinadas coisas é prejudicial para 

quem delas se serve nós não podemos fazer isso.” ------------------------------------- 

 ------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “Quando me 

referi à escola de Argozelo, só me lamentei porque me entristece ficar sem a 

escola. Agora eu sei, e se alguém sabe eu sou um deles que faço parte do 

Conselho Municipal e do Agrupamento, o esforço que a Câmara Municipal tem 

feito para a escola de Argozelo. Não estava aqui a culpá-los de maneira algu-

ma. As circunstâncias a que eu me referia era que já não havia alunos. Foi 

esse o meu sentido, não sei se fui mal interpretado, mas peço aqui as minhas 

desculpas.” ------------------------------------------------------------------------------------------

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

António Santos. Disse:” Meus caros, o politicamente correcto obriga-nos a nós 

próprios sermos correctos connosco mesmos. O politicamente correcto é ocul-

tar as coisas, dizer aldrabices, o politicamente correcto não é esconder as ver-

dades, o politicamente correcto é denunciar as mentiras também. A verdade é 

que antigamente eram cento e sessenta alunos, quarenta em cada classe, e é 

uma aldeia que agora não tem nenhum! É verdade! E a verdade deve ser 

transmitida, só temos a ganhar com isso. A escola de Argozelo encerrou e as 

justificações verdadeiras porque encerrou devem ser ditas. Eu tive oportunida-

de de dizer isso por duas vezes no café em Argozelo. A escola de Argozelo 

tinha que encerrar! Fui na altura, a favor do encerramento da escola de Carção, 

fui a favor do encerramento da escola de Carção meus amigos! Se é bom para 

os filhos dos outros que são iguais aos meus filhos, porque é que eu não hei-de 

ser a favor agora? Não concordei com o Jorge quando ele disse a escola de 

Argozelo foi encerrada pelo anterior governo. Não vale a pena colhermos divi-

dendos, estas coisas são como são, a escola de Argozelo foi encerrada pelo 

anterior governo e bem. Eu não concordei, perdoe-me, o Francisco Lopes de 

quem sou amigo, com a forma como ele desenvolveu o processo político contra 
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a escola de Argozelo. Era inadiável e era correcto. Que se lixe o resultado elei-

toral para as pessoas viverem bem. Não podemos pensar só em eleições e em 

votos, vamos pensar naquilo que é melhor para os nossos filhos, e o que é 

melhor para os nossos filhos é tomar posições correctas no momento certo. ---- 

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

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação das Taxas do IMI – 
Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------------------------
------- Introduziu este ponto o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Anual-

mente, a Assembleia Municipal é chamada a pronunciar-se sobre a fixação das 

taxas do imposto municipal sobre imóveis. Em reunião de Câmara tem sido 

sempre aprovado pelos valores mínimos: zero vírgula oito por cento para os 

prédios rústicos (que é uma taxa uniforme), zero vírgula três por cento para os 

prédios avaliados na vigência do código do imposto municipal sobre imóveis 

desde dois mil e quatro, e zero vírgula cinco por cento para os prédios ainda 

não avaliados na vigência da actual legislação. Apenas lembrar que no próximo 

ano este zero vírgula cinco por cento tenderá a desaparecer porque decorre 

actualmente a avaliação de todos os imóveis, sendo que passarão a ser taxa-

dos pela taxa zero vírgula três.” ---------------------------------------------------------------

-------- Não tendo havido pedidos de intervenção / esclarecimentos, o senhor 

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

unanimidade e em minuta. ----------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Análise Econó-
mico-financeira das Contas do Município. ----------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” É um docu-

mento que é apresentado semestralmente a esta Assembleia Municipal. Desde 

a análise deste documento, que tem vindo a ser feita no início deste mandato e 

refiro-me a este mandato, é visível que o município tem mantido o equilíbrio 

orçamental. É visível que as conclusões a que esta análise económico-

financeira tem vindo a apresentar têm sido sempre no sentido positivo: o muni-

cípio cumpre o princípio do equilíbrio orçamental, o município está aquém do  
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limite da sua capacidade de endividamento, o município tem acentuado reforço, 

ainda que pouco significativo, das receitas próprias, o município tem protocola-

do os apoios com as diversas instituições. No fundo como é do vosso conheci-

mento, face aos pagamentos atempados que o município faz, a que o municí-

pio procede, de facto, o equilíbrio financeiro do município é uma evidência. 

Neste relatório, nesta análise económica, pode ser suscitada a dúvida do 

aumento do passivo. Consta um aumento do passivo de quatrocentos mil 

euros. Lembrando as explicações que o senhor Vice-Presidente deu relativa-

mente à escola, e à impossibilidade de proceder ao pagamento das facturas 

dos trabalhos já facturados na execução da obra da escola, impossibilidade por 

não existência do visto do Tribunal de Contas. Devo dizer que foram já pagos 

como referiu o senhor Vice-Presidente, todos os valores em dívida, e que são 

sensivelmente trezentos e cinquenta mil euros pelo que este passivo neste 

momento hoje, já não existe. A dívida à banca também tem vindo a diminuir, 

não temos recorrido a empréstimos, e também anualmente são feitas as amor-

tizações devidas e o pagamento de juros devido.” ---------------------------------------

------- Não tendo havido pedidos de intervenção / esclarecimentos, o senhor 

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

unanimidade e em minuta. ---------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação do Projecto de 
Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e 
Ensino Superior. --------------------------------------------------------------------------------- 
------- Introduziu este assunto o senhor Vereador António Torrão. Disse: “ (Ten-

do terminado a licenciatura em reabilitação psicomotora e tendo a Câmara 

Municipal apoiado uma bolsa mensal, sem a qual teria sido impossível realizar 

os estudos, venho agradecer o apoio concedido durante o curso). O ofício é 

dirigido ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Vimioso e assina Patrí-

cia Andreia Lopes Gonçalves, Vimioso. A Câmara Municipal de Vimioso tem 

vindo ao longo dos anos a dar apoio pontual a alunos do ensino superior. Pre-

tende-se agora regulamentar esse apoio, determinando os direitos e os deve-

res dos potenciais candidatos. Nesse sentido surge a regulamentação que vos 

foi enviada que, em termos gerais, procura prestar apoio àqueles que reúnam 

requisitos necessários para o efeito nomeadamente a insuficiência económica. 

Prestar apoio efectuando o pagamento das propinas directamente ao estabele-
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cimento de ensino superior. Em situações excepcionais atribuir ainda uma bol-

sa mensal. Prevê também o regulamento a possibilidade de efectuar o paga-

mento de alojamento a estudantes de ensino secundário dada a inexistência do 

ensino secundário no nosso concelho, residência em alojamento colectivo, as 

chamadas residências de estudantes. Pode, ainda, ser comparticipada a aqui-

sição de livros. Devo dizer que a época actual faz-nos pensar e por isso propi-

cia este tipo de preocupação social. Face à situação económica o estudo que 

nós fizemos permitiu-nos concluir que um agregado familiar ainda que os dois 

sejam titulares de rendimentos fixos mensais com um rendimento de mil euros 

mensais, (serão poucos os agregados familiares no nosso concelho) terão 

mensalmente mil e cem euros líquidos. Mas, questiono-me como é que este 

rendimento permite que um filho frequente um ensino superior seja em que 

local for. Então, definem-se critérios de atribuição deste apoio, definem-se os 

deveres a que ficam sujeitos os beneficiários, nomeadamente o sucesso esco-

lar. Também, como resulta do regulamento, pode ser chamado a colaborar em 

actividades desenvolvidas pela Câmara na área da cultura, ou desporto, no 

apoio logístico em determinadas épocas do ano.” --------------------------------------- 

------- No uso da palavra o senhor deputado Manuel João Ratão Português, 

disse: “ quando li este regulamento pensei que fosse alguma incumbência que 

o Estado tivesse lançado para as Câmaras. Mas não, é mesmo iniciativa da 

Câmara Municipal, para regulamentar aquilo que já se costumava fazer. Uma 

questão: um estudante nestas condições pode acumular com bolsas estatais, 

sim, mas a Câmara tem conhecimento disso. Quantas pessoas estimam que 

possam ser abrangidas? ------------------------------------------------------------------------

------- Para responder foi dada a palavra o senhor Vereador António Torrão. 

Referiu:” há dois ou três anos a esta parte, e este ano com maior acuidade, o 

valor dos subsídios atribuídos aos beneficiários da área social do estado tem 

vindo a diminuir significativamente. E porquê? Porque o Estado teve de racio-

nalizar e diminuiu a comparticipação em termos de área social. Mas nós temos 

consciência de que é possível, da nossa parte, dar resposta, substituir o próprio 

Estado, e o objectivo é esse. Portanto, o regulamento prevê, num dos artigos 

que o pagamento das propinas por parte do município é complementar a outro 

tipo de apoios. Nós estamos a apoiar seis ou sete alunos e prevemos que haja 

com os que entraram este ano, no ensino superior quinze alunos. ------------------
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-------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso, 

Francisco Bruçó. Disse: “Quero dar, uma vez mais, os parabéns à Câmara por 

esta iniciativa que eu chamaria de nobre iniciativa. Algumas das situações a 

quem a Câmara tem vindo a atribuir subsídios, sem estar regulamentado, são 

pessoas que eu conheço e sei perfeitamente que se não fosse o apoio da 

Câmara seria de todo impossível essas pessoas tirarem uma licenciatura. Eu 

acho que o concelho de Vimioso, uma vez mais, mostrou e a Câmara Municipal 

de Vimioso demonstrou estar na frente, porque esta iniciativa, na minha pers-

pectiva, será o futuro que as outras Câmaras do interior terão que fazer. Se 

não fosse o apoio da Câmara seria de todo impossível. Esta iniciativa é de lou-

var e é, quiçá, numa perspectiva de engrandecer e de aumentar porque na cri-

se de hoje há muitos pais que começam a considerar se terão possibilidades 

de pôr os filhos a estudar. Portanto o meu muito obrigado por esta iniciativa tão 

nobre.”------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Heleno Simões. Referiu: “ A par da 

opinião do Francisco Bruçó, acho que é de louvar esta atitude da Câmara, e é 

de louvar também o regulamentar destes subsídios, porque acho que tudo 

deve ter critérios, deve ter regulamentos tanto para os candidatos como para 

quem atribui. Saber o que vai fazer e em que pontos o pode fazer. O regula-

mento acho que está correcto, tem o meu apoio, mas queria perguntar quanto 

às despesas, por exemplo se forem no Porto são umas, se for em Bragança já 

serão outras, se existe algum teto individual, ou se existe um teto de atribuição 

global. A Câmara disponibiliza cem mil euros imaginemos para atribuir esses 

subsídios, ou se caso a caso e o montante varia conforme as situações?” -------

------- Respondeu o senhor Vereador António Torrão. Disse: “ O regulamento 

destina-se a estudantes que frequentem o ensino superior público universitário 

ou politécnico. No ensino superior público o valor das propinas está mais ou 

menos determinado, vai de oitocentos a mil euros. No regulamento diz-se que 

o valor corresponde ao pagamento da propina feito directamente ao estabele-

cimento de ensino. Portanto, essa variação, essa diferença de valores de aluno 

para aluno depende do estabelecimento de ensino que frequenta, sendo que 

varia entre os oitocentos e os mil euros que é o valor da propina. Os outros, 

determina também no artigo inicial, poderá excepcionalmente ser concedido ao 

aluno uma percentagem igual a vinte por cento da atribuição mensal mínima. O 
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que significa que, poderão alguns, em situações que poderão ser analisadas 

em concreto, receber além do valor da propina sensivelmente cem euros, vinte 

por cento da atribuição mensal mínima. Por norma, essa questão faz sentido 

em municípios onde eventualmente o número de candidatos seja elevado, e 

haja necessidade de estipular um x número de bolsas de estudo a atribuir, dez 

ou quinze ou vinte. Neste caso concreto penso que o município está em condi-

ções de dar resposta a todos os casos que surjam. No tal estudo que fizemos, 

frequentam o ensino superior e que estão dentro destas condições quinze a 

vinte alunos. Ora, quinze a vinte alunos, se optarmos pelo pagamento das pro-

pinas, traduz-se no final do ano em vinte mil euros, valor que continua a estar 

integrado, dentro do deliberado em Assembleia Municipal, os cinco por cento 

do IRS. Portanto, é esta complementaridade que existe.” -----------------------------

-------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse:” Quero 

agradecer à Câmara por esta iniciativa. Sou a favor desta iniciativa e do regu-

lamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- No uso da palavra, o senhor deputado Aníbal do Rosário referiu: “, 

estou esclarecido por dúvidas que eu tinha relativamente a este regulamento, 

designadamente no artigo três ponto dois e ponto quatro. Fiquei com dúvidas 

quando li que realmente se podia atribuir uma bolsa relativamente à alimenta-

ção, outra a transporte, outra a material escolar, quer dizer, ou atribui-se uma 

coisa ou outra, ou seja uma bolsa geral com tudo incluído. Inclusivamente, o 

apoio destinado aos alunos do ensino secundário visa custear as despesas em 

transporte colectivo, material e livros escolares, alojamento em residências. 

Realmente, hoje em dia a nossa Câmara, felizmente, pode pagar. Espero bem 

que daqui a uns tempos não lhe aconteça como ao nosso governo, não pagar a 

ninguém e lá vem outra vez a Assembleia Municipal a desaprovar regulamen-

tos destes. Eu só queria precaver desta situação. É preciso ver a quem se atri-

bui estas bolsas. Fui esclarecido, de qualquer forma eu também concordo. ------

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

António Santos. Disse:” Eu só peço é que sejam sempre ambiciosos nesta 

matéria. Não sei se a minha vida vai continuar a ser pública, mas sejam sem-

pre ambiciosos nesta matéria, nunca se esqueçam disso. Não se esqueçam 

que em qualquer canto de Vimioso, Vila Chã, ou Mora, Vilar Sêco ou Carção ou 

Argozelo, em qualquer canto, há uma pessoa que precisa e há uma pessoa 
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que não vai estudar porque não consegue dos pais recursos económicos para 

poder estudar. Tenham em consideração que há gente muito inteligente que 

fica à porta da faculdade que nunca lá pôs os pés, gente com mais capacidade 

do que qualquer um de nós. Só que não nasceram em berço de oiro, e aqueles 

que não nasceram em berço de oiro temos que lhe dar as oportunidades que 

merecem para poder vir a ser doiradas também. Meus caros é de louvar, ainda 

bem que tomaram essas iniciativas todas, de ter este projecto, este programa, 

mas é sempre possível ir um pouco mais longe, é sempre, não tenham medo 

disso. A pobreza tem de ser combatida, não é apoiada, é combatida e só se 

combate com programas deste género. A coisa melhor que pode haver para os 

nossos jovens é a educação mas tem que ser dada a oportunidade de ser edu-

cados, de aprender. Nunca se arrependam, fazendo bem podemos um dia 

receber mal fazendo mal ninguém recebe bem.” -----------------------------------------

------- Usou da palavra a senhora deputada Levinda Penedos. Referiu:” Quero 

agradecer aqui ao senhor Presidente e a todos os membros o facto de se lem-

brarem dos estudantes. Quero agradecer aqui publicamente e quero dizer mui-

to obrigada. Esta Câmara ou outra que venha ou outros que venham continuem 

a fazer o mesmo porque a educação e a instrução é a coisa melhor que se 

pode dar aos nossos jovens. -------------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido mais pedidos de intervenção / esclarecimentos, o 

senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação, tendo sido apro-

vado por unanimidade e em minuta. --------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Outros assuntos de interesse para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Interveio o senhor deputado Heleno Simões. Disse: “ Como sabem eu 

não estive na última Assembleia porque tinha tido um acidente dia dois de 

Junho. Depois de ter tido o acidente comecei a ouvir comentários, até porque 

foi numa estrada em que eu não passo com muita regularidade, de que aquela 

estrada em tempo de chuva é uma autêntica ratoeira. É a estrada conhecida 

como estrada do vale ou a estrada Norberto Pires. Ouvi dizer que quando cho-

ve há sempre dois ou três acidentes por dia, que aquele poste ao fundo já foi 

substituído três ou quatro vezes. Constou-me que a estrada foi fabricada com 

inertes (que até foram reprovados no IP4) de Morais que parece que com a 

presença de água torna-se um piso demasiado escorregadio. Será que a 
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Câmara, provavelmente não sei se com muito ou pouco dinheiro, poderia 

resolver esta situação? Penso que aquele cruzamento ao fundo devia ser corri-

gido nomeadamente a marcação da estrada que é estrada nacional. Eu, para 

cumprir a lei, ou piso o contínuo e estou em incumprimento, ou tenho que 

entrar pela esquerda e estou a incumprir porque deixo os obstáculos à direita.” 

---------  

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

Agradeço essa informação. Não tinha conhecimento dos acidentes que lá se 

têm dado. Na altura soube que, de facto, tinha tido um acidente. De Santulhão 

para Carção também foi brita de Morais, mas eu ali não tenho visto grandes 

acidentes, se calhar a estrada é uma estrada de recta e levou tapete novo. 

Também entendo que naquele triângulo, uma pessoa não sabe se há-de entrar 

por cima se há-de entrar por baixo. Aquilo de facto é muito confuso. E nós 

quando tivermos uma obra, se calhar, na altura, podemos pensar nisso.” -------- 

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

Francisco Lopes. Disse:” O assunto que vou começar por falar, claro que me 

entristece muito. É sobre a escola e, como qualquer autarca, enquanto for 

autarca é dever dele dar melhor qualidade de vida ao povo que o elegeu. Claro 

que eu não fico reduzido, como diz o António Santos, que gostou ou que foi a 

favor que a escola da terra dele tivesse fechado. Foi isso que eu percebi na 

sua intervenção e, como disse, é meu dever defender sempre a terra e mais a 

escola onde eu estudei onde eu aprendi onde fiz tudo. A Câmara Municipal, e 

estou devidamente informado, tudo fez e tudo fará para que ela realmente volte 

um dia a abrir. Agora nós temos às vezes aqui gente na nossa Assembleia 

Municipal que é como o Paulo Portas, faz poder e faz oposição. Quanto à esco-

la sei que o Dr. Jorge o Dr. Torrão e o senhor Presidente, como disse, tudo 

fizeram para que a escola se mantivesse aberta e tudo farão para se manter, 

principalmente o Dr. Jorge que inclusive, para aguentar a escola algum tempo, 

deu o seu melhor ajudando com a matrícula dos seus filhos enquanto foi possí-

vel. Agora fiquei um bocado chocado com a forma como soube. Soube pela 

comunicação social que a minha escola fechava. Ninguém me disse nada. Cla-

ro, enquanto temos lá alunos tudo temos feito: tem rampa para deficientes, tem 

os quadros interactivos, tem tudo que qualquer escola tem. Esperemos que 

aquela escola mais tarde seja aberta dentro de muito pouco tempo, porque é 
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sinal de que o nosso concelho pode ter mais que uma escola. Quanto à saúde, 

quero realmente agradecer a todo o pessoal da Câmara que se envolveu na 

reabertura da extensão. Quero também solicitar aqui ao senhor Dr. Heleno que 

coloque lá, ou que mande colocar, (uma vez que tenho sido solicitado, quando 

vão aos curativos de enfermagem) o horário. Também os CTT estiveram na 

evidência de fechar. Tivemos também o apoio da Câmara Municipal o qual 

agradeço. Claro que sem a colaboração deles não nos teria sido possível con-

tinuar ali com a estação. Quero também agradecer aqui e falar sobre a água 

que devido à seca que temos tido, este executivo, atempadamente, soube pre-

venir e que é de louvar que a água chegou sempre a todas as torneiras sem ter 

que recorrer aos tambores e aos carros para a levar para a freguesia. De qual-

quer maneira penso que já passou o tempo crítico e que é de louvar realmente 

não faltar a água. Quanto à água todos nós sabemos que Argozelo tem grande 

necessidade de ter algumas represas por uma razão muito simples, é uma ter-

ra que está sangrada pelas galerias que lá existem e é bom começarmos a 

pensar, que há muitas famílias que não têm horta, isto é, não têm água própria. 

E para terem ajuda alimentar eles precisam de ter uma horta como todos nós 

temos. As condições que eles têm actualmente não permitem porque, se rega-

rem da torneira aquilo fica muito caro. Não temos lá também qualquer tipo de 

regadio onde eles se possam valer. Também não posso deixar de louvar a 

Câmara Municipal pela atitude social que ela tem tido com as famílias mais 

carenciadas, não só na parte dos estudantes mas também nas partes habita-

cionais que tem tentado dar a todos os necessitados mais e melhor qualidade 

de vida.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

António Santos: Disse: “ Digo e repito, o meu comportamento não muda porque 

se avizinham ou que se afastem, ou haja votos em eleições. O meu comporta-

mento não muda, e surpreende-me, é uma surpresa Francisco Lopes e desa-

gradavelmente, porque eu não disse que gostei que encerrasse a escola de 

Carção, nem de perto nem de longe! Não, Francisco Lopes, é com desagrado, 

sinceramente, que te ouvi dizer isso. Posso elencar porque é que defendi, e 

defendi, porque na altura não era autarca, porque se fosse autarca estaria 

calado. Eu não defendi o encerramento da delegação clínica de Carção e o 

Heleno sabe quanto lhe mordi os calcanhares, e esta Assembleia sabe quantas 
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vezes intervi sobre a delegação clínica de Carção. Continuo, ainda hoje, a 

defender que a delegação clínica de Carção deve ser reaberta e continuo a 

diligenciar nesse sentido, embora saiba de antemão que é um pouco fazer 

como o Santo António na pregação aos peixes. Oxalá que isso aconteça, e que 

a reabertura da delegação clínica de Carção seja um facto a favor da gente que 

ainda continua ali a viver. Por falar em gente que ali vive, portanto Francisco 

Lopes, acho que deves ouvir a gravação, e me deves mais um pedido de des-

culpas, porque eu não disse isso. Porque em política, vocês conhecem-me, 

temos que ser correctos. E a propósito de correcção ninguém conte comigo 

para apoiar, eu apoio quando devo apoiar, e critico quando devo criticar. Há 

uma coisa que ninguém me compra e há uma coisa que eu não vendo, porque 

há uma coisa que ninguém me corta que é o meu pensamento. Relativamente 

aos idosos convido a apresentar um programa de apoio nomeadamente crian-

do condições de segurança. A questão da segurança está em cima da mesa. 

Relativamente a estas situações, pô-las com aquele botão de pânico, mas 

arranjar alternativas. O que eu vos quero é convidar a olhar para os idosos e a 

criar-lhe condições para que possam envelhecer um pouco como queiram, e 

deixem de envelhecer como os obrigam a envelhecer. Porque estamos com 

eles, não sou daqueles que afastam as responsabilidades. Diariamente me 

chegam à segurança social, e o Francisco Lopes surpreendeu-me, porque é 

uma das pessoas que mais vezes me pressiona no sentido de resolver proble-

mas de Argozelo, e surpreende-me por acaso, mas diariamente me chega à 

segurança social pedidos deste género.”----------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Concordou com a 

intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, António 

Santos, no que respeita à clareza das opções e das práticas políticas. Disse 

que quando assumiu a presidência e tomou algumas medidas (ex.: bebé do 

ano) foi muito criticado, sendo que mais tarde outras autarquias fizeram o 

mesmo. Continuou exemplificando com terrenos a um cêntimo na Zona Indus-

trial e no Loteamento S. Vicente, para habitação. Foi igualmente muito criticado 

mas a verdade é que essas opções deram e estão a dar resultados positivos. 

Sublinhou que quando acreditamos em ideias e projectos não devemos ter 

medo de os concretizar ou ser calculistas a pensar em eleições. Se as eleições 

são importantes mais importante é criar condições para o desenvolvimento do 
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concelho. Referiu que não se pode fazer política com medo e dependente de 

pressões. Recordou os investimentos na micro-geração e lamentou o facto de 

ainda não ter sido possível ver o projecto da mini-hídrica aprovado, realçando 

que tudo será feito para o concretizar. Sublinhou que tudo tem sido feito com 

respeito pelo equilíbrio das contas da autarquia, lembrando que só não tem 

sido possível ir mais longe porque é muito difícil aumentar as receitas próprias. 

Finalmente referiu que a Câmara Municipal tem apoiado com acções concretas 

os idosos, designadamente através do apoio aos lares. Referiu-se ao abaste-

cimento gratuito de água a todos os lares, ao apoio financeiro a um técnico de 

fisioterapia que trabalha nos lares aderentes, etc. Concordou que era desejável 

poder ir mais longe, sendo que, tudo depende da disponibilidade financeira 

para suportar os montantes inerentes aos projectos a desenvolver. ----------------  

------- Ponto Três) PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ----------------------------- 
-------Não houve intervenções. -----------------------------------------------------------------

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

e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e apro-

vada irá ser assinada 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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