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ACTA NÚMERO CATORZE 
 
------- ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E DOZE. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro 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 Janei-

ro, 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 doze de 
Dezembro de dois mil e onze ------------------------------------------------------------- 
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 Actualização de 
Valores de Taxas e / ou Preços e Licenças – Regulamentos Municipais. -----
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação dos Instrumentos de 
Gestão Previsional da “ Vimioso 2003 – Actividades Artesanais e Turísticas 
de Vimioso, E. M. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Alteração ao 
Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água no concelho de Vimio-
so. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Alteração às 
Normas de Funcionamento do Auditório da Casa da Cultura. ---------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis) – Outros assuntos de interesse para o Muni-
cípio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto Três) PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ------------------------------- 
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão 

tendo passado a palavra à senhora segunda Secretária para verificação das 

presenças. Estiveram presentes os senhores deputados: José António Cerqueira 

da Costa Moreira, Heleno da Costa Simões, Serafim dos Santos Fernandes 

João, Manuel Fernandes Oliveira, José Carlos Vaz Gonçalves, António Emílio 

Dias, Aníbal Alves do Rosário, Manuel João Ratão Português, André Fernandes 

Ramos, Cédric Lopes Cheio, Sandra Manuela Carvalho Vila, Ilda de Fátima 

Fernandes Martins, Vítor Manuel Fonseca Pires, Luís Manuel Tomé Fernandes, 

José Xavier Reis Rodrigues, Francisco António Ataíde Lopes, José Luís de 

Campos Afonso, Sérgio Augusto Pires, Manuel João Braz, Hélder Domingos 

Ramos Pais, Arnaldo Augusto Alves Lourenço, Carlos Manuel Pinto de Oliveira, 

Emídio Martins Domingues, José António Ramos Fernandes, Aníbal Augusto 

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

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

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

pela lei número cinco A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, O Senhor Pre-

sidente da Câmara José Baptista Rodrigues e os Senhores Vereadores, António 

Jorge Fidalgo Martins e António Augusto Torrão Vaz. ------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia, antes de entrarmos 

no período antes da ordem do dia, infelizmente este mês tem sido um mês em 

que tem falecido muita gente, e entre eles o senhor Marcolino Fernandes ex-

presidente da Junta de Freguesia de Carção e membro desta Assembleia, o 

senhor Francisco Alexandre também antigo presidente da Junta de Freguesia de 

Santulhão e membro também desta Assembleia, e portanto em memória deles 

pedia para fazermos um minuto de silêncio. -------------------------------------------------

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

após a introdução de algumas correcções por parte do senhor deputado Heleno 

Simões, 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 correspondên-
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cia recebida desde a última Assembleia. -----------------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Três) Período para intervenções. ----------------------------
------- No uso da palavra, o senhor deputado Heleno Simões, também Coorde-

nador do Centro de Saúde deu conhecimento que, a exemplo de anos anterio-

res, irá decorrer no concelho o programa de rastreio do cancro da mama. Aten-

dendo a que nos anos anteriores Vimioso foi o concelho com maior adesão, 

apelou a todos designadamente aos senhores presidentes de junta de freguesia, 

no sentido de informarem e sensibilizarem a população de forma a aderirem ao 

rastreio. Agradeceu a pronta disponibilidade da Câmara Municipal para colaborar 

com o transporte desde as aldeias para Vimioso, onde decorrerá o rastreio, já 

com início no mês de Março. Sublinhou a importância deste rastreio para as 

senhoras a partir dos quarenta e cinco anos considerando que tudo se deveria 

fazer para atingir as percentagens dos anos anteriores, mais de noventa por 

cento das senhoras entre os quarenta e cinco anos e os sessenta e nove de 

idade. Referiu-se ao concurso / atribuição do prémio bebé do ano. Disse: “Já nos 

anos anteriores isso tem acontecido mas, se a ideia e o objectivo são nobres, o 

resultado final parece-me que não é. Isto porquê? Este ano foram atribuídos 

trinta e cinco ou trinta e seis prémios a crianças nascidas. Foram assistidas no 

Centro de Saúde dezassete crianças. Estão registadas, e nós vemos, pelos anos 

anteriores, as que frequentam a escola são a minoria. As pessoas residem fora, 

trabalham fora, vem cá registar as crianças recebem mil euros e, provavelmente, 

a criança nunca vem a saber onde fica Vimioso. Isto é só uma ideia, mas leva à 

discussão se assim for entendido, e então em vez de dar mil euros às crianças 

que são cá registadas, dar dois mil às que cá residem. Não quero dizer que seja 

assim, é apenas um ponto que eu gostaria, eventualmente, que fosse posto à 

discussão e que a Assembleia até se pronunciasse. Porque atribuir trinta e cinco 

ou trinta e seis mil euros em que cinquenta por cento vão para fora do concelho, 

seria preferível atribuir os trinta e cinco ou trinta e seis mil euros mas que o 

dinheiro ficasse em pessoas que residem no concelho. “ --------------------------------

------- Para responder foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara, Con-

siderou que o senhor deputado Heleno Simões até poderia ter alguma razão 

relativamente à atribuição de prémio aos bebés. Contudo, sublinhou que todos 

os prémios atribuídos respeitaram o regulamento, sendo que o mesmo exige a 

apresentação do atestado de residência do pai e /ou da mãe do bebé, atestado 
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esse passado pelas juntas de freguesia. Considerou não ser verdade que dos 

trinta e seis prémios só dezassete é que vivem no concelho, justificando que há 

bebés a residir em Argozelo e que são seguidos nos Centro de Saúde de Bra-

gança porque é mais cómodo para os pais. Referiu ainda que existem pais que, 

devido às suas vidas profissionais, por exemplo professores, não estão aqui 

permanentemente mas a sua residência é no concelho. ---------------------------------

------- Sobre este assunto e mais concretamente acerca dos atestados de resi-

dência emitidos pelas juntas de freguesia, o senhor Presidente da Junta de Fre-

guesia de Vimioso, Francisco Bruçó, fez a seguinte intervenção:” É complicado 

como Presidente de Junta não passar o atestado a uma pessoa que tem no 

bilhete de identidade residência em Vimioso. Houve um casal que não reside cá, 

eu fiz questão, antes de passar esse atestado, de chamar o casal e falar com 

eles. Nós temos uma base de dados nacional que nos permite verificar a resi-

dência oficial daquela pessoa, da mãe e do pai neste caso. E essa base de 

dados diz que essa pessoa reside em Vimioso. Chamei lá os pais precisamente 

para os questionar e a resposta que esses pais me deram foi a seguinte: nós 

não residimos porque profissionalmente não podemos residir. Porque se nos 

dessem emprego em Vimioso nós residíamos em Vimioso que era aqui que nós 

queríamos residir. É a nossa residência oficial e fazemos questão de continuar a 

residir em Vimioso oficialmente. Pagam cá os seus impostos, fazem cá a sua 

declaração do IRS e os documentos todos têm residência em Vimioso. Portanto 

o Presidente de Junta não tem como não passar esse atestado. Tem que o 

passar que é o seu dever. Esse é um casal que potencialmente será daqueles 

que o senhor deputado Heleno falou aqui, que não reside cá e que o filho não foi 

tratado cá. Estou a dizer o que se passou comigo, e com toda a certeza foi o que 

passou com todos os meus colegas Presidentes de Junta. A Câmara tendo 

aquele documento é obrigada a dar o prémio bebé do ano. Porque uma das 

condições é residirem cá. “ -----------------------------------------------------------------------

------- Ainda sobre este assunto usou da palavra o senhor deputado Serafim 

João. Disse:” Corroboro com o que foi dito pelo senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vimioso, e penso que estamos perante uma falsa questão. Ou 

propomos que seja alterado o regulamento, ou então, não vamos com estes 

subterfúgios dizer que não estão cá inscritos, ou que não residem cá, ou que 

não vivem cá. Infelizmente, cada vez vamos ter menos hipóteses de viver cá 
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porque tudo se encaminha para que a gente tenha que fugir para o litoral. E já 

agora gostava de lançar o repto aqui ao senhor Coordenador do Centro de Saú-

de: se todos os elementos que trabalham no Centro de Saúde estão inscritos no 

Centro de Saúde de Vimioso. Porque é cá que recebem o montante para o seu 

sustento. No dia da atribuição do prémio começou a gerar-se esse burburinho: 

só estão cá dezassete! Já foi dito aqui pelo senhor Presidente que o pessoal de 

Argozelo está mais próximo, neste momento, de Bragança do que de Vimioso, 

chega mais depressa a Bragança do que a Vimioso. Infelizmente desterraram-

nos para esse campo, e desterraram-nos porque eu também sou cá residente 

em Carção. Felizmente ou infelizmente temos que nos ir contentando com a 

realidade que temos. Nos últimos dez anos fez-se alguma coisa para que a 

situação se alterasse mas nos anteriores ou nos últimos vinte anos se calhar não 

se fez o que se está a fazer agora. O que nós queremos é que pelo menos 

essas crianças um dia digam: recebi um prémio em Vimioso porque os meus 

pais me registaram lá. De qualquer forma, o regulamento está aí, está em vigor 

só temos que propor, se assim o desejarmos, a sua alteração. “ ----------------------

------- Para responder foi dada a palavra ao senhor deputado Heleno Simões. 

Disse: “ Ó senhor deputado, eu não queria tratar isso dessa forma. Estamos a 

falar de crianças, não estamos a falar de médicos, profissionais de saúde, de 

funcionários da saúde. Também não estamos a falar de professores, dos repre-

sentantes nesta Assembleia. Nem todos fazem o IRS em Vimioso, nem todos cá 

residem, nem todos estão inscritos no Centro de Saúde, não é isso que está em 

discussão. Nós sabemos que cada um reside e que está onde quer e onde pode. 

Não pode lançar isso como está a lançá-lo, porque senão todos os professores 

que tinham trabalho cá, tinham que residir cá, tinham que fazer cá a declaração 

de IRS. Não é isso que está em causa. Está em causa uma eventual alteração 

ao regulamento. O regulamento existe tem que ser cumprido, o senhor Presiden-

te acabou de dizer, cumpriu está tudo bem. Agora não é muito lógico, na minha 

maneira de ver, e na maneira de ver de mais alguém e se calhar alguns que 

estão aqui, atribuir-se um prémio em que o objectivo é que as crianças nasçam 

no concelho e em que as crianças cá residam. Eu não estou contra porque acho 

que é uma atitude nobre. É das poucas Câmaras que estão a atribuir um prémio 

por nascerem crianças no concelho. Só que depois a gravidez não existiu cá, 

essas mulheres tiveram a criança fora, só vieram cá registá-la para receber o 
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prémio, é isso que eu quero dizer. Eu também não tive emprego no meu conce-

lho, tive que vir trabalhar para Vimioso e estou a trezentos e cinquenta quilóme-

tros de casa. Podia ter ficado no meu concelho e vim para aqui. Foi aqui que me 

deram emprego. Se eu já podia ter saído, já, mas agora gosto de estar cá e 

quero ficar cá. Estamos a falar de crianças e não de adultos. Se isso passa pela 

alteração do regulamento, eu só quis que isto fosse discutido, mais ou menos 

discutido para que daqui saísse alguma alteração ao regulamento eventualmen-

te. Se a Assembleia ou a Câmara quiserem manter assim que se mantenha, 

agora se não for discutido não pode ser alterado. “----------------------------------------

------- No uso da palavra o senhor Presidente da Câmara disse: “ Penso que isto 

pode efectivamente ser falado e ser mais discutido e nós aceitamos sempre 

propostas à alteração do regulamento. É importante que essas propostas che-

guem. Eu tenho duas netas e as minhas filhas vêm todos os fins-de-semana 

para a aldeia e até estão lá recenseadas e até têm lá a residência. Não recebe-

ram, nenhuma delas recebeu. Entendi que não deviam receber. Tudo depende 

das pessoas. Agora, aceitam-se alterações ao regulamento. Este prémio é de 

facto para ajudar as pessoas, que ainda teimam em viver aqui. Umas ainda cá 

têm emprego, outras não, e que, a meu ver, cada vez é mais difícil, dado as 

novas políticas. Cada vez há menos gente e toda a gente procura o litoral. --------

------- Usou da palavra a senhora deputada Sandra Carvalho. Disse:” Relativa-

mente ao Concurso Bebé do Ano, eu sou um caso que resido em Argozelo mas, 

profissionalmente estou a trabalhar em Lisboa. Claro que eu adorava estar cá, a 

minha filha também estar aqui na escola e ser tratada cá, mas a vida, não nos é 

possível, nem nos permite trabalhar aqui.” ---------------------------------------------------

------- Ponto Dois) - PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação escrita do Senhor Presidente da 
Câmara relativa à Actividade Municipal. --------------------------------------------------
------- Todos os membros estavam na posse da informação escrita (enviada 

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

------- No uso da palavra o senhor deputado Manuel João congratulou-se com o 

início das obras na Escola EB 2/3. Referiu que existem executivos que sem fazer 

obra enchem páginas e este fez obra que nem aparece referenciada na informa-

ção escrita como é o caso das obras do cemitério de Vale de Frades. ------------ 

Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Caçarelhos, 
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Sérgio Pires. Questionou se relativamente à execução da empreitada da aquisi-

ção sinalética e segurança rodoviária no concelho. Ela contempla alguma para 

as Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-presidente, tendo dito que essa empreitada 

da aquisição da sinalética contempla as lombas que já foram colocadas, con-

templa as placas toponímicas nas freguesias onde não existem ou estão deterio-

radas, e alguma sinalética de orientação nos cruzamentos do concelho, por 

exemplo cruzamento quem vai para Angueira e Caçarelhos, cruzamento de Vale 

de Algoso e outros em que a sinalética já está muito deteriorada. Contempla 

também a colocação de sinalética nas ruas transversais à rua principal de Argo-

zelo, designadamente a colocação de STOP”S. Contemplou ainda a colocação 

de rails de protecção em várias estradas do concelho. ----------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação da Actualização de 
Valores de Taxas e / ou Preços e Licenças – Regulamentos Municipais. -----
------- Introduziu este ponto o senhor Vereador António Torrão. Disse: “ Como é 

do conhecimento dos senhores deputados, os regulamentos aprovados nesta 

Assembleia determinam que, em cada ano, devem os as tarifas e preços, ser 

actualizadas em função da taxa de inflação. É uma actualização automática. No 

entanto este assunto é colocado à discussão desta Assembleia pelo facto de se 

ter deliberado em reunião ordinária de Câmara não aplicar essa taxa de actuali-

zação de três vírgula sete por cento ao regulamento de abastecimento de água e 

saneamento. Para não tornar mais oneroso esse serviço, e também como cons-

ta na ordem de trabalhos, porque irão ser discutidos novos valores, das taxas a 

aplicar ao consumo de água relativamente a alguns escalões.” ------------------------

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

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

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

------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação dos Instrumentos de 
Gestão Previsional para 2012 da “ Vimioso 2003 – Actividades Artesanais e 
Turísticas de Vimioso, E. M. -------------------------------------------------------------------
------- Fez a introdução o senhor Vereador António Torrão. Referiu: “Nas sessões 

desta Assembleia Municipal têm sido feitas referências positivas ao trabalho da 

Empresa Municipal, em consequência de alguns eventos que têm promovido o 

concelho de Vimioso. Recordo a Feira de Artes e Ofícios, as festas do concelho, 
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o Rainforest, a participação da Empresa Municipal em eventos realizados nou-

tros concelhos. Estes eventos, em concreto, têm projectado o concelho e essa 

projecção deve-se à actividade da Empresa Municipal. Dando continuidade à 

promoção do concelho, vem a Empresa Municipal apresentar os seus instrumen-

tos de gestão previsional para o ano de dois mil e doze a fim de que a promoção 

se torne mais eficaz, até considerando um conjunto de infraestruturas que a 

Câmara Municipal está a levar a efeito. “---------------------------------------------------- 
Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Alteração ao Regula-
mento do Serviço de Abastecimento de Água no concelho de Vimioso. ------
------- Introduziu o assunto o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Como 

referi anteriormente na aplicação das taxas aos regulamentos, não foi objecto de 

alteração o regulamento de abastecimento da água e saneamento. Em conse-

quência desta alteração ao regulamento propomos, alterações essencialmente 

no que diz respeito aos escalões. Temos consciência das dificuldades sentidas 

principalmente por famílias mais numerosas. Esta alteração ao regulamento 

prevê, de certa forma, fazer o desagravamento dos valores pagos no consumo 

de água. No caso concreto do regulamento de abastecimento de água, resultam 

destas alterações melhorias significativas para a população em geral. A altera-

ção traduz-se em elevar o segundo escalão de seis metros cúbicos para quinze, 

mantendo o preço de oitenta cêntimos, o escalão inicial apenas era de seis a 

dez. Significa que, para um consumo de quinze metros cúbicos de água, em 

conformidade com o regulamento actual, o munícipe paga em média vinte e 

nove euros e setenta e três cêntimos e, com esta alteração, há uma poupança 

de cerca de sete euros. Portanto, o consumo de quinze metros cúbicos com a 

alteração ficará em cerca de vinte e um, vinte e dois euros. Esta alteração, 

essencial, a este escalão, prende-se também com o estudo, com a análise feita. 

O consumo médio de água situa-se entre os oito a quinze metros cúbicos. Por 

consequência, alterou-se também o escalão de dez para vinte no regulamento 

actual, de dezasseis para vinte e cinco mantendo o preço também de um euro e 

meio neste escalão. O consumo de vinte e cinco metros cúbicos actual, no regu-

lamento actual, custa cerca de setenta euros, com a alteração proposta, há uma 

poupança de cerca de quinze a vinte euros. “ -----------------------------------------------

------- No uso da palavra, o senhor deputado Vítor Pires questionou se eram 

introduzidas alterações à forma de leitura e cobranças uma vez que, até há bem 
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pouco tempo, a prática era utilização de estimativas para o mês seguinte ao da 

leitura efectiva, sendo que, posteriormente era feito o acerto. --------------------------

------- Respondeu o senhor Vereador António Torrão tendo informado que da 

prática descrita pelo senhor deputado Vítor Pires resultavam discrepâncias nos 

valores a pagar de um mês para o outro pelo facto de o consumidor num mês, 

por exemplo, pagar doze euros e no mês seguinte, com os acertos, pagar ape-

nas os mínimos. Nesse sentido a Câmara Municipal deliberou no sentido de as 

leituras serem feitas de dois em dois meses sendo que da leitura efectiva reali-

zada, os valores registados de consumo são divididos igualmente pelo mês da 

leitura e pelo mês anterior, acabando dessa forma com estimativas. De igual 

forma, se num mês é feita a leitura, no mês seguinte é feita a cobrança dos dois 

meses anteriores e assim sucessivamente. Terminou dizendo que esta metodo-

logia beneficia o consumidor e permite leituras e cobranças mais efectivas e 

absolutamente reais. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Alteração às 
Normas de Funcionamento do Auditório da Casa da Cultura. ---------------------
------- Introduziu este ponto o senhor Vice-Presidente tendo dito que esta altera-

ção, agora em discussão, respeita unicamente à alteração / actualização de 

preços dos bilhetes de cinema: menores de doze anos pagarão um euro e meio 

e maiores de doze anos dois euros e meio. Considerou que se trata de preços 

muito acessíveis quando comparados com os que são praticados noutros conce-

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

------- O senhor deputado Heleno Simões questionou no âmbito do ponto três 

das normas de funcionamento, no qual se exige uma caução de cinco mil euros 

pela utilização das instalações, se essa exigência é extensível a entidades ou 

instituições públicas. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- Respondeu o senhor Vereador António Torrão informando que essa cau-

ção está contemplada nas normas com o objectivo de salvaguardar pedidos que 

privados possam vir a fazer para utilização dessas instalações. -----------------------

- Não tendo havido mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia colo-

cou o ponto à votação o qual foi aprovado por unanimidade e em minuta. ----------
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------- Ponto Dois Ponto Seis) – Outros assuntos de interesse para o Muni-
cípio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- O senhor deputado Vítor Pires fez a seguinte intervenção: ” Queria agra-

decer ao município, uma vez que o Presidente da Junta não está presente, em 

nome da freguesia de Angueira o envio das máquinas no dia de Carnaval. Como 

vai sendo hábito na nossa freguesia, ainda se faz um trabalho comunitário nesse 

dia. Agradecer desde já o envio da máquina e também a colocação junto à ponte 

de S. Joanico dos rails de protecção. Alertar também para o facto de, na estrada 

Angueira / Caçarelhos, há também uma lagoa que foi construída pela Junta de 

Freguesia há alguns anos e, foi colocada uma vedação de rede que, em caso de 

despiste, não evita que um carro caia lá para dentro. Basta ali colocar um rails 

de um metro, se puderem.” ----------------------------------------------------------------------- 

------- No uso da palavra o senhor deputado Aníbal do Rosário referiu-se ao 

problema da seca extrema com que estamos a confrontar. Para fazer face ou 

minorar as consequências da seca, problema que deve envolver todos e cada 

um considerou importante proceder-se à limpeza de todas as nascentes, todas 

as poças / charcas de rega. Por isso mesmo eu solicitava a colaboração de 

todos os Presidentes das Juntas dialogando com as suas associações de caça-

dores locais. Eu também já fui membro da direcção da associação de caça e 

muitos presidentes estão sensíveis a estas questões. Limpar, armazenar, repa-

rar alguns bebedouros que efectivamente possam estar menos bem tratados ou 

por descuido ou porque o tempo também os vai deteriorando. E neste tempo era 

bom que isso se fizesse. Também queria alertar todos para a importância do 

aproveitamento das águas das caleiras da chuva. Muitas vezes choveu um pou-

co e vai-se ver, encheram-se os depósitos de mil litros das caleiras da casa. Eu 

próprio tenho no meu quintal quatro depósitos de mil litros que servem muito 

bem para regar o meu quintal. Não para consumo próprio, nem para a higiene, 

mas para regar serve perfeitamente. Se formos fazer uma análise de há cinco ou 

seis anos para cá este problema cada vez é mais preocupante. Eu por vezes 

sabia de fontes de água fresca, quando ia pelo campo e bebia lá com todas as 

facilidades. Hoje não consigo, tenho que levar água de casa para eu poder 

beber pelo campo. Outro assunto que queria por aqui também ao município, a 

administração local está na ordem do dia, está em discussão penso que são as 

próprias Assembleias Municipais que terão de se pronunciar nesse sentido. 
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Como será no nosso concelho? Será que vamos manter as catorze freguesias, 

será que vamos ficar só com dez, ou doze, com oito! Gostaria que este assunto 

fosse aqui discutido porque as pessoas estão a perguntar como é que fica o 

nosso concelho, a nossa freguesia vai ou não vai! As freguesias grandes na qual 

eu me incluo talvez não haja problemas de maior, mas também fico preocupado 

com as freguesias pequenas. Sempre fui defensor do padre e do professor das 

aldeias e nunca fui a favor que desaparecessem. Tira-se o Presidente da Junta, 

então para que querem o lugar, é um deserto. Amanhã ou passado é um acumu-

lar de escombros nas aldeias. Sei que o canil intermunicipal já funciona em par-

ceria com as outras três câmaras, Mogadouro, Miranda e Bragança. Gostaria de 

saber como é que está a funcionar, qual é a realidade. Em Santulhão andam lá 

uns com uma sarna que podem contaminar alguém ou até contaminar-me a mim 

e aos meus, porque essas doenças pegam-se. Outra questão que eu já foquei 

aqui noutras assembleias era a sinalética nas estradas da travessia de animais. 

Ainda ontem tive oportunidade de ir a Zamora, e verifico, de vez em quando, a 

sinalética das estradas espanholas está muito bem, travessia de animais, e não 

andar a mais de trinta. Nas nossas aldeias temos tido problemas, pelo menos 

em Santulhão e em Carção também tenho tido conhecimento que há alguns. 

Fizeram-se as lombas e os carros abrandam, mas não quer dizer que a quinhen-

tos metros à frente aceleram e há ali animais a passar. Pelo menos pôr lá a 

placa de travessia de animais. Defendo a sinalética de travessia de animais na 

estrada, porque a pecuária é o factor de rendimento local. O nosso concelho 

felizmente, com a raça mirandesa e com a churra galega mirandesa e a cabra, a 

agricultura ainda é o factor económico principal da nossa região. ---------------------

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

se: “ Agradeço a contribuição do senhor deputado Aníbal do Rosário em relação 

às medidas que ele entende que devem ser tomadas na poupança da água e na 

captação da água. Nós temos tentado, com as Juntas de Freguesia, fazer o mais 

possível essa captação. Continuamos abertos a todas as sugestões. Relativa-

mente ao canil, tenho a dizer-lhe que está a funcionar muito bem. Se for ao site 

do canil já vê os cães que são abatidos, os que foram adoptados, os que estão 

lá. Está lá tudo, está um site muito bem feito, e está actualizado com todos 

esses dados. Relativamente à sinalética de travessia de animais, nós colocamos 

alguma mas poderá colocar-se noutros sítios. Tenho animais e também sou 
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sensível a essa situação. Mas, agora reparem em Santulhão, que era o sítio que 

estávamos a falar: todos aqueles cruzamentos que existem: o cruzamento de 

Matela, o cruzamento do povo, o cruzamento do lagar, o cruzamento da barran-

ca, o cruzamento para a minha casa, vejam as travessias de animais que têm 

que se pôr. Toda a gente sabe que em todas as aldeias ainda há muita travessia 

de animais. Se for necessário colocam-se. Agradeço a sugestão e vamos estu-

dar melhor essa situação.” ----------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o deputado Heleno Simões. Disse:” Penso que há uma 

fuga de água na Rua Sá Carneiro ao lado do Lar, há semanas ou meses e como 

a Câmara tem logo os estaleiros ali em cima pensei que aquilo fosse resolvido. “ 

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

que sou presidente da associação de caça e pesca de Argozelo, e nós, em 

Argozelo, quase todos os anos fazemos esse serviço de limpeza das fontes. 

Também tenho conhecimento que a Câmara tem apelado nesse sentido. Apela-

va a que a Câmara Municipal pudesse ceder a máquina retro-escavadora porque 

há certas fontes que só com a máquina é que se podem limpar. Nós em Argoze-

lo quase todos os anos temos feito esse serviço. Agrupamo-nos aos caçadores e 

fazemos esse serviço. Outro assunto que me preocupa lá em Argozelo e infeliz-

mente devido ao grande número de mortes que este ano tem ocorrido, é a falta 

de uma casa mortuária. Há uma capela que é pequena, não tem espaço e o 

pessoal que vai para o velório tem que resistir ali ao frio. Gostaria que a autar-

quia juntamente com a freguesia reunissem e tentassem resolver esse proble-

ma, porque esse é um dos problemas maiores que Argozelo tem: uma casa 

mortuária ou fazer adaptação a alguma capela, ou qualquer das capelas que há 

em Argozelo, para que o pessoal que está no velório não esteja na rua.” -----------

------- O senhor deputado Manuel João Português fez a seguinte intervenção: “ 

Sobre a água queria dizer que pago a água em Vale de Frades e pago em Bra-

gança. O consumo é idêntico, se calhar gasto mais um bocadinho em Vale de 

Frades. O preço é bem diferente. Em Bragança pago o dobro. Sobre o canil, na 

minha quintinha em Bragança tenho cinco cães vadios. Há dias telefonei para a 

Câmara e foi lá um carro, penso que é o do canil, muito bem arranjado, muito 

bem equipado. Mas há uma pequena falha é que não conseguem apanhar os 

cães. Sobre o documento da reforma administrativa eu ainda não o li. É uma 

proposta, devemos nós também propor alguma coisa. Não percebo como é que 



 13 

encerrar serviços, extinguir freguesias pode ser para bem da defesa nacional. 

Nos meus tempos de Coimbra tinha lá umas conversas com um deputado da 

assembleia da República por Coimbra, mas que é nosso conterrâneo, é de Car-

ção, e dizia-me assim: o que o Estado pode fazer em Vimioso tem feito. Portanto 

o Estado tem cumprido a sua missão em Vimioso, os locais é que não, as pes-

soas os comerciantes da terra é que não se têm renovado. Eu penso que hoje é 

o contrário: as pessoas até lutam pela terra gostam de estar cá. Há pessoas que 

não são de cá, por exemplo o Dr. Heleno e o Dr. Cerqueira não são de cá mas 

estão aqui a lutar pela terra. A Câmara está motivada e está a lutar e a fazer o 

que pode pela terra com os meios que tem. Os comerciantes têm-se renovado, 

há investimento. O estado central é que nos tirou o tapete debaixo dos pés. 

Estamos nós a lutar pelo que é nosso mas o estado central não está a cumprir a 

sua missão que é fazer funcionar a educação, saúde e segurança. Dizem-nos se 

não há em Vimioso, há em Miranda, se não há em Miranda há em Bragança, se 

não há em Bragança, há no Porto. E o custo para as pessoas? Acho que isto 

merece uma leitura atenta de todos nós.” ----------------------------------------------------

------- No uso da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Caçare-

lhos, Sérgio Pires, referiu: “ Em relação ao senhor deputado Aníbal que levantou 

este assunto, nós em Caçarelhos temos uma situação idêntica com os animais. 

Nós resolvemos, precisamente, com as Estradas de Portugal. Fizemos uma 

recolha de assinaturas para fazer uma passagem. Quem vem de Miranda para 

Caçarelhos, há uma passagem que é muito perigosa. Na altura pensamos fazer 

uma passagem subterrânea. É claro que já sabíamos que essa passagem ia ser 

muito difícil com as Estradas de Portugal. No entanto, com a nossa posição e 

com as assinaturas da população juntamente com a Câmara fizemos pressão, e 

eles colocaram a passagem de travessia de animais. O local continua perigoso 

na mesma, mas os proprietários de animais já têm pelo menos uma situação que 

os defenda em caso de acidente, e é isso que convém que tenhamos em consi-

deração e lutarmos pelos interesses dos nossos agricultores. Em relação à 

reforma administrativa penso que não há muito a discutir. Nós aqui nesta 

Assembleia deveremos manter a posição que foi tomada na anterior Assembleia, 

posição que foi por todos aqui discutida e por todos aprovada por unanimidade. 

Temos que continuar a lutar pelas freguesias que vão ser extintas. Penso que 

devemos continuar hoje a manifestar novamente a nossa discordância e portan-
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to manter a nossa posição, tal e qual como foi na última Assembleia. Somos 

contra este ou qualquer outro modelo que tem como objectivo extinguir fregue-

sias. Não podemos aceitá-lo. Reforço também a ideia de, em Assembleia de 

freguesia, discutir isso e fazermos também, nós próprios, essa pressão e 

enviarmos os documentos que acharmos, aprovados em Assembleia de Fregue-

sia, a discordar contra a extinção de freguesias. Já ficou provado que não vem 

trazer nada de bom para o concelho.” ---------------------------------------------------------

------- Para responder foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara. Rela-

tivamente à fuga de água referida pelo senhor deputado Heleno Simões referiu 

que provavelmente não se trataria de fuga, mas que, não obstante, o assunto 

seria colocado aos serviços técnicos. “ Ao senhor deputado de Argozelo o 

senhor Oliveira, as associações de caçadores a nível do concelho têm feito esse 

trabalho da limpeza dos poços, das fontes quer em Santulhão, quer em Argozelo 

quer em outros sítios. Se nós vamos a colocar sempre a máquina a serviço de 

todas as instituições, é complicado. As associações de caça têm-no feito e ainda 

bem, com receitas deles, acho que tem que ser por todos. O dia que a máquina 

for para a associação de Argozelo, Angueira quer logo, Carção também e depois 

há outros serviços! Os caçadores também têm de pagar e de contribuir para que 

haja caça. É esse o trabalho que eles têm de fazer! Relativamente à capela ou 

casa mortuária, vocês têm lá muitas capelas, apenas falta o aquecimento. Tam-

bém entendo que a Comissão fabriqueira devia ver isso. Falou na questão do 

aquecimento, as pessoas estão na rua. Eu gosto de estar na rua em Argozelo. 

Já tenho estado lá dentro da capela, as pessoas estão cá fora e lá dentro está 

só uma pessoa, e estão ao frio cá fora! Se calhar estou enganado, peço descul-

pa! De qualquer das formas nós estamos aqui para ajudar naquilo que for 

necessário. Relativamente ao senhor deputado Manuel João Ratão Português, 

no canil nós temos meios para a apanha dos cães. Já viu o que é andar em 

Bragança com a carabina na rua! No início fez-se, mas andar lá com a carabina, 

já viu o que era! Mas, de qualquer das formas está a correr muito bem, quer em 

Miranda, quer em Mogadouro, quer em Bragança. O nosso canil está muito bem, 

em termos de funcionários, em termos de instalações. “ ---------------------------------

------- No uso da palavra o senhor Vice-Presidente fez a seguinte intervenção: “ 

Relativamente à Reforma Administrativa nós solicitamos à D. Isabel que distri-

buísse a parte fundamental do documento da proposta de lei que foi aprovada 
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em Conselho de Ministros, e já apresentada na Assembleia da República. Cha-

mo a atenção para a página cinco, artigo três. Fala dos princípios, e na alínea f) 

fala da ponderação do elemento demográfico, das referências mínimas e máxi-

mas, para as novas freguesias, ou seja, o princípio, o critério fundamental tem a 

ver com o número de habitantes. Na página seis, no ponto quatro, refere clara-

mente que a sede do município deve ser preferencialmente considerada como 

pólo de atracção das freguesias que lhe sejam contíguas. No capítulo dois, arti-

go quarto, na mesma página, no ponto um, fala que a reorganização administra-

tiva territorial autárquica implica a agregação de freguesias a concretizar de 

preferência aos limites territoriais do respectivo município, segundo parâmetros 

de agregação diferenciados em função do número de habitantes e da densidade 

populacional de cada município. A densidade populacional coloca-nos no nível 

três dos municípios e portanto a freguesia de Vimioso, inclusivamente, é consi-

derada uma freguesia rural. Depois na página oito, no ponto três, também é bem 

expresso que da reorganização administrativa do território das freguesias não 

pode resultar a existência de freguesias com número inferior a cento e cinquenta 

habitantes. Nós temos duas neste caso, a freguesia de Uva e a freguesia de 

Angueira. Na página nove, no artigo sete, no ponto um, diz que a freguesia cria-

da por efeito de agregação, têm a capacidade de incluir, alínea a), de incluir a 

respectiva denominação a expressão “União das Freguesias” seguida da deno-

minação de todas as freguesias anteriores que nelas se agregam. Ou seja, se 

houver duas freguesias que se agreguem ou três passa-se a chamar “União das 

Freguesias” de Vimioso ou Matela, poderá chamar-se assim. Refere por exem-

plo, todos os cidadãos que nasçam até ao momento da agregação ficam como 

sendo naturais da freguesia que ainda existe, aqueles que nascerem após a 

agregação passarão a ser naturais da União das Freguesias de... Na página 

doze fala, no artigo dez, pronúncia da Assembleia Municipal. A Assembleia 

Municipal, após consulta ou proposta da Câmara Municipal, delibera sobre a 

reorganização administrativa do território das freguesias considerando os princí-

pios e os parâmetros de agregação, ou seja passam a batata quente para as 

Assembleias Municipais. As Assembleias de Freguesia, ponto três, podem apre-

sentar pareceres sobre a reorganização administrativa territorial autárquica, os 

quais, quando conforme, devem ser ponderados pela Assembleia Municipal no 

quadro da ponderação da sua pronúncia. Mas, se repararem, depois no ponto 
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quatro, a pronúncia da Assembleia Municipal deve conter os seguintes elemen-

tos: Número de freguesias (temos catorze), denominação, definição e delimita-

ção dos limites territoriais e agora determinação da localização das sedes de 

freguesia. Ou seja, se houver freguesias a agruparem-se uma delas tem que ser 

indicada como sendo a sede, e depois a nota justificativa: porque é que se agre-

gou a esta e não se agregou a outra, sendo que a agregação tem que respeitar 

a continuidade territorial da área geográfica de cada freguesia. Isto é, por exem-

plo, Matela não se poderia agregar com Pinelo, não há continuidade geográfica, 

num caso extremo. A pronúncia da Assembleia Municipal deve ser entregue à 

Assembleia da República no prazo máximo de noventa dias a contar da entrada 

em vigor do presente diploma. No artigo doze na página cinco: há uma unidade 

técnica que vem dizer se a Assembleia Municipal, não fizer o seu trabalho, fá-lo-

à a comissão técnica. Ainda não discutimos isso em reunião de Câmara, mas o 

propósito do executivo, sem termos falado com os outros dois colegas da oposi-

ção, é exactamente manifestarmo-nos contra a reorganização ou contra a extin-

ção de freguesias no concelho de Vimioso. Se alguém quiser fazer a extinção 

das freguesias não seremos nós a fazê-la, que seja a comissão técnica. Porque, 

se são eles que definem os critérios, então que sejam eles também a assumir a 

extinção das freguesias. Pelos critérios que aqui estão resulta claramente que 

Uva e Angueira têm que ser agregadas. Têm menos de cento e cinquenta habi-

tantes. Com base nos censos de dois mil e onze o que resulta é que Uva tem 

cento e trinta e um habitantes e Angueira tem cento e quinze. Ainda são dados 

preliminares. Depois o que é que acontece a seguir a freguesias que têm menos 

habitantes? Em Vimioso segundo os dados que são fornecidos passará a haver 

dez freguesias. Poderá dizer-se pela anterior proposta só ficavam sete, agora já 

ficam dez! Não ganhamos nada, perdemos sempre! Nós perdemos sempre. Não 

podemos dizer que ganhamos, perdemos sempre, porque tínhamos catorze e 

vamos ficar com dez. Tão importante é Algoso, Matela ou Caçarelhos como é 

Uva e Angueira ou como é Avelanoso. São freguesias do nosso concelho. 

Temos o dever de defender essas freguesias, o dever e a obrigação, enquanto 

eleitos para os cargos que ocupamos. A freguesia que vem a seguir é Avelanoso 

com cento e cinquenta e um, porque temos de aplicar segundo a lei o critério 

populacional. Ora se esse é o critério, se o quisermos seguir, Avelanoso nessa 

perspectiva também teria que ser agrupada. A seguir vem Campo de Víboras 
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com cento e cinquenta e cinco e só depois é que vem Vale de Frades com cento 

e sessenta e depois Vilar Sêco com cento e oitenta e um. Acho que temos que 

manter alguma coerência: se por princípio, nos manifestamos contra o documen-

to verde porque acabava com freguesias, acho que devemos manter o mesmo 

princípio, ou seja também somos contra esta proposta de lei. A posição da 

Câmara Municipal é exactamente mantermo-nos contra. Não aceitamos a extin-

ção de freguesias fundamentalmente no mundo rural e os argumentos são os 

mesmos. Neste momento a única instituição que existe numa freguesia é a Junta 

de Freguesia. Não há lá mais nada, já não está lá o professor, o padre só vai lá 

quando pode, (já não consegue responder a todas as freguesias), as extensões 

de saúde por aí vão. Não há um elemento do Estado que identifique aquele 

local, porque o professor é do Estado, o médico é do Estado, o padre não sendo 

do Estado equipara-se às funções quase de Estado e, portanto se já nem lá fica 

o Presidente de Junta, então não fica lá ninguém a representar ninguém. Isto 

pode fazer sentido em Bragança juntar a freguesia da Sé com a freguesia de 

Santa Maria, faz sentido, têm continuidade, estão juntas. A Câmara Municipal vai 

manter o mesmo princípio e não vai fazer nenhuma proposta. Não propomos 

agregação nem extinção de nenhuma. Discordamos totalmente disto. A comis-

são técnica que decida e depois vamos ver quem é que eles querem agrupar. 

Depois vão ouvir as populações! Há outra questão: nós não podemos cair na 

tentação de andar com esquemas. Junto-me àquele ou junto-me a este e, não 

metam, nunca metam, porque isto é um tiro nos pés, a questão de saber se vou 

ganhar a junta desta maneira ou daquela! Os Presidentes de Junta não caiam 

nessa tentação! Defendam o território. Vou-me juntar aquele porque assim 

ganho a junta! Hoje é presidente um, amanhã é outro. E isto vai dar para o torto. 

Não temos que entrar por este exercício de matemática política porque se 

metemos a política nisto então estamos a dar um tiro nos pés. Não faz sentido 

estarmos aqui, vou-me juntar a este por calculismo político. Hoje ganha um 

amanhã ganha outro, a democracia é assim, e portanto não é nada seguro que 

as coisas sejam dessa forma. Não faz sentido andarmos com este tipo de calcu-

lismos, e nós, acho que não o devemos fazer. O problema é de todo o concelho, 

e nós temos que defender Uva, Angueira, Avelanoso, Campo ou Vilar Sêco 

exactamente da mesma forma, porque senão estamos nós próprios a desdizer 

aquilo que dissemos anteriormente. Acho que devemos ter muito cuidado relati-
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vamente a esta reforma, ela não traz nada de novo e acho que também não 

devemos nós Vimioso, vir aqui a dizer que isto é PSD ou é PS. Interessa-nos é 

dizer que não concordamos seja ela do PS seja ela do PSD! Apesar de ser o 

meu partido a fazer esta proposta, não concordo com ela para o meu território e 

antes de defender o meu partido tenho de defender o meu território, foi para isso 

que fui eleito. Se a comissão técnica quiser impor, está tudo bem, estamos num 

país democrático que sejam eles a fazê-lo, não somos nós a fazê-lo. Porque 

senão somos cúmplices na extinção de freguesias, e não podemos ser. Não é 

tempo de fazermos guerra entre nós, é tempo de estarmos unidos, para defen-

der as freguesias todas. “ -------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Cédric. Disse: “ Em relação à reforma 

administrativa local concordo plenamente com o senhor Vice-Presidente. Esta 

semana tivemos cá o senhor Ministro da Saúde, queria questionar o executivo 

se há mais algum desenvolvimento em relação às extensões de saúde. Aqui há 

uns dias foi também divulgado pela comunicação social mais um encerramento 

de um serviço muito importante em Vimioso, que é o Tribunal. Também pergun-

tar quais foram as diligências que o executivo já tomou nesse sentido.” -------------

------- Para responder foi dada palavra ao senhor Presidente da Câmara. Disse:” 

Relativamente às extensões de saúde, desde que a ULS tomou posse, falei com 

eles e penso que estão a resolver o problema de Argozelo. Das outras não tenho 

informação nenhuma ainda. No caso de Argozelo as pessoas não estão lá inscri-

tas, há poucos utentes. Alguns até mudaram para Vimioso desde que aconteceu 

essa situação. Foi o que me disse a pessoa que está no lugar que agora tem 

essa responsabilidade. As pessoas de Argozelo deviam estar lá inscritas para 

dar um bocadinho mais de força. Relativamente ao Tribunal pedi uma audiência, 

à senhora Ministra. A Associação Nacional de Municípios também reuniu nesse 

sentido, falou também já com a senhora Ministra, e a senhora Ministra disse que 

os ia receber. Também com a própria ordem dos advogados o Dr. Torrão vai ter 

uma reunião em Lisboa para tomar uma posição. Não sei o que vai acontecer. 

Devemos estar todos contra, para que de facto ele não feche.” ------------------------

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

Francisco Lopes. Referiu:” Quero ser solidário com todas as freguesias que 

estão em vias de extinção e podem contar comigo para aquilo que eles acharem 

necessário. Vamos tentar defendê-las até ao último momento. Mas, uma vez que 
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há uma comissão, talvez fazer chegar alguns elementos para a defesa das fre-

guesias. Também não sei se é bom ou não criar-se uma comissão aqui, das 

duas bancadas, para, enfim, essa comissão colaborar com as freguesias que 

estão nessas condições. Quanto ao Tribunal espero que todos nós façamos 

algo, porque se não fizermos nada e ficarmos parados então vemos realmente o 

comboio partir e se calhar nunca mais chega. Penso eu que nos devíamos reunir 

todos e conseguirmos pelo menos preservar os bens públicos que temos ainda 

no concelho. Quanto à casa mortuária nós estamos já no terreno. Já temos uma 

casa doada, também já temos mais ou menos encaminhada a capela de S. 

João, que também será doada à Igreja ou à freguesia. Falta-me neste campo o 

espaço de uma construção que está no meio. Ando à procura do proprietário, 

uns dizem que já morreu e outros dizem que está vivo. Espero realmente que 

consiga fazer este bem necessário para a freguesia, uma vez que as capelas 

não são grandes são pequenas e não têm as condições humanas. Como sabem, 

não se pode estar num velório se não temos um quarto de banho! Não é fácil 

numa capela de vinte metros quadrados fazermos lá uma divisão, e construir lá 

esses bens necessários. Também queria alertar aqui o executivo que a ponte 

que liga Argozelo a Pinelo está em condições muito desgastantes. Os muros 

estão no chão devido à circulação de veículos que ali passam uma vez que é 

aquela ponte que faz a ligação daquele espaço entre Argozelo e Pinelo, porque 

à volta fica muito longe. Pinelo é diariamente abastecido, desde a padaria aos 

bens agrícolas, pela freguesia de Argozelo. O pessoal de Pinelo recorre muito e 

vem em grande número ao lagar de Argozelo. Aquela ponte tem muita circula-

ção. E, possivelmente, não está preparada para a passagem desses veículos 

pesados. Também quanto à saúde, não sei se é desde que temos a extensão de 

saúde fechada que o número de óbitos disparou para mais de setenta por cento. 

Tivemos em dois mil e dez onze óbitos, tivemos no ano de dois mil e onze vinte 

e um, e nestes dois meses de dois mil e doze já vão em quinze. O que quero 

dizer é que é muito, muito urgente. Não sei se estas pessoas morrem por falta 

de medicação ou se simplesmente a idade o permite. O que é certo é que não 

sabemos se este pessoal que está a morrer constantemente, ou melhor diaria-

mente naquela localidade, se é por falta de medicação, por falta de assistência 

ou será qualquer coisa que existe ali que está fora do meu conhecimento.” -------- 

------- No uso da palavra o senhor deputado José Carlos disse:” Relativamente à 
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água, nós sabemos que temos três rios que atravessam o concelho, dois direc-

tamente um faz fronteira com Bragança. E, realmente é triste ver a água passar 

aqui ao lado. Podíamo-la reter. Eu sei que a Câmara fez tudo para conseguir 

aquela mini-hídrica, tem sido chumbada sucessivamente pelo ICNB. Agora, 

temos é que estudar alternativas. A água passa aqui ao lado. O problema que 

temos este ano, não sei se nos anos futuros não continuará. Provavelmente sim. 

Penso que a autarquia, nós todos devíamos pensar exactamente numa alternati-

va. Reter a água, criarmos aqui alguma coisa que, embora não produzisse ener-

gia, mas que a água ficasse aqui durante um certo tempo. Ninguém sabe, nem 

conseguimos prever, se no Verão vamos ter problemas de abastecimento, nin-

guém sabe, ninguém nos garante. Relativamente às obras de requalificação da 

Escola E B 2,3 de Vimioso, quero congratular-me pelo arranque das mesmas, e 

quero, de certa forma, dar também os parabéns a todos aqueles que ao longo 

destes anos tentaram que isso fosse possível. Antiga e actual direcção da esco-

la, o actual executivo portanto a todos aqueles que de alguma forma, o Conselho 

Municipal de Educação, aliás todos nós, no fundo, sempre lutamos por essa 

requalificação. Relativamente à reforma administrativa realmente é triste ver 

Juntas de Freguesia a desaparecer. Eu fui sempre contra o encerramento das 

escolas do primeiro ciclo. Hoje é um facto consumado porque não há nada a 

fazer, infelizmente. Ninguém sabe, de certa forma, se isso não contribuiu para o 

despovoamento ou não está a contribuir para o despovoamento e para o facto 

de as freguesias terem menos de cento e cinquenta habitantes. Não há nada a 

fazer, ninguém sabe o que vai acontecer ao concelho de Vimioso daqui a não sei 

quantos anos. É bom, pelo menos que uma das propostas iniciais era para aca-

bar com mais juntas (extinguia mais juntas), é um mal menor.” ------------------------

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

Relativamente ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Argozelo, Fran-

cisco Lopes: quanto à casa mortuária, eu penso que entendeu mal. Foi uma 

sugestão que dei, não quer dizer que seja na capela ou na casa que lhe vão 

doar, ou que lhe vão oferecer. Eu estou disponível para aquilo que for necessá-

rio fazer. Relativamente à ponte, de facto, não devia ter o movimento que tem, 

não foi feita para isso. A estrada do rato não foi feita por causa do rato, foi por-

que ficava caríssima. O Governo, na altura, não quis investir. Agora, nós vamos 

continuar a lutar para que essa estrada seja feita. Também se pensou alcatroar 
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essa estrada até Argozelo, mas sem ponte não vale a pena, e essa ponte não 

está preparada para isso. Relativamente ao professor José Carlos dizer que nós 

temos feito tudo para a captação / retenção da água quer no Maças quer no 

Angueira. Penso que, no Maças, neste momento, está o problema resolvido. 

Penso que este ano não irá haver problemas de água com aquilo que foi ali feito. 

O problema que nós pomos neste momento é com as aldeias que têm furo e, se 

calhar, neste momento não há chuva suficiente para repor os níveis de água. Aí 

é que eu tenho algum receio. Da escola também fiquei muito contente e você 

sabe a luta que fizemos até hoje. Foi uma luta quase tão difícil como a da mini-

hídrica com o ICNB, mas esta batalha foi ganha. Agradeço a todos que colabora-

ram nesse sentido. Espero que aconteça a mesma coisa com a mini-hídrica. 

Arranjam sempre uma desculpa para não deixar fazer a mini-hídrica. Vejo as 

charcas que se têm feito neste concelho, e têm sido muitas, desde Serapicos até 

Matela, vejo lá as aves a garça os patos, enfim, antes não havia nada disso. Não 

percebo, pode haver algum prejuízo, se calhar, mas enfim, eles é que estuda-

ram, eles é que sabem.” --------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse:” embora já tenha 

sido aqui reforçado o contentamento das obras da Escola, ninguém está mais 

satisfeito que o Director, na minha pessoa. Já o tinha feito aqui noutras sessões 

da Assembleia: congratular-me com o esforço que esta Câmara Municipal fez ao 

longo dos últimos dez anos, porque efectivamente tiveram um fim feliz. Penso 

que ainda houve algumas vozes de discordância que efectivamente numa altura 

destas para quê fazer obras, quando as escolas estão a fechar. Provavelmente 

poderá ser agora o grito de revolta, que se mantenha pelo menos uma chama 

viva que são as crianças na escola. Que não nos façam como nos querem fazer 

em termos de freguesias, como nos querem fazer em termos de tribunal, como 

nos querem fazer em termos de outras instituições, qualquer dia até o próprio 

Centro de Saúde pode ser eventualmente fechado. Nós sempre defendemos 

que o interior devia ser discriminado positivamente. E que deixem as freguesias 

na sua totalidade, independentemente do número de habitantes. Por isso acho 

que daqui podia sair um documento no sentido de, faça-se de uma vez por todas 

a tal discriminação positiva porque só assim é que ainda podemos mantermo-

nos neste território. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Três) PERÍODO APÓS ORDEM DO DIA. ----------------------------------
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------- Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------ 
------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a 

presente acta que, depois de lida e aprovada, 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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