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ATA NÚMERO VINTE E DOIS 

 

------- ATA DA SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIMIO-

SO, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE 

E UM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas no-

ve horas e trinta minutos, no Auditório do da Casa da Cultura, reuniu a Assem-

bleia Municipal de Vimioso, conforme o ponto 1 do artigo 28º da Lei número 

75/2013 de 12 de Setembro, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------- 

------- Ponto um) – Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho. -------------- 

------- Ponto dois) – Intervenção de um membro do Grupo Municipal do 

Partido Socialista.--------------------------------------------------------------------------------      

------- Ponto três) – Intervenção de um membro do Grupo Municipal do 

Partido Social Democrata. --------------------------------------------------------------------  

------- Ponto quatro) - Intervenção do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão 

do quadragésimo sétimo ano das comemorações do vinte e cinco de Abril. Es-

tiveram presentes os senhores membros da Assembleia Municipal: José Bap-

tista Rodrigues, José António Cerqueira da Costa Moreira, Serafim dos Santos 

Fernandes João, Manuel Fernandes Oliveira, Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro 

Rodrigues, Lurdes Cristina Braz Pires, Ana Marisa Rebelo Cavaleiro do Bento, 

Alexandra Manuela Freire Brás Tomé, Manuel João Ratão Português, Sandra 

Manuela Carvalho Vila, Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues, José Manuel 

Miranda, Licínio Ramos Martins, Olga Isabel Salazar Fernandes, Hélder Do-

mingos Ramos Pais, Joana Filipa Carvalho Pires, Adrião Afonso Cordeiro Ro-

drigues, Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão, Manuel Emílio Fonseca João, 

José Manuel Alves Ventura, Luciano Lopes Alves e José Amadeu Vara Rodri-

gues, Manuel João Brás. ----------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto um) –  Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho. ------------- 

------- Hasteou-se a Bandeira, ouviu-se o Hino Nacional e procedeu-se à distri-

buição dos cravos. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto dois) - Intervenção de um membro do Grupo Municipal do 

Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro Ro-

drigues. Disse:  

“Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Vimioso 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vimioso 

Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso 

Exmas. Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia 

Exmas Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Municipal de Vimioso 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

 Deputados da Assembleia Municipal de Vimioso 

Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

         

        Comemoramos, hoje, uma das datas mais importantes e célebres da ex-

tensa história do nosso País. 

         Faz hoje, precisamente, 47 anos que findou a Ditadura e se iniciou a De-

mocracia em Portugal. 

         No dia 25 de abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, liderado 

pelos célebres Capitães de Abril, de uma maneira tão nobre, tão pacífica, tão 

exemplar, munidos de imortalizados cravos vermelhos, terminaram com a Dita-

dura e permitiram que se implantasse no nosso País, a tão desejada e neces-

sária Democracia. 

         Jamais devemos esquecer e deixar de lembrar estes homens, a quem 

muito devemos e agradecemos. Bem hajam por tudo que nos fizeram e, con-

sequentemente, por o que nos permitiram fazer. 

         Este ano, devido à situação pandémica que nos assola, festejamos de 

forma diferente esta data, mais ainda assim, com as limitações que conhece-
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mos, estamos a comemorar esta data de sublime importância e relevo para 

todos os Portugueses. 

          Devo demonstrar, o meu descontentamento pessoal, de no ano transac-

to, os órgãos Municipais de Vimioso, Assembleia e Câmara Municipal, não te-

rem assinalado, de nenhuma forma, a comemoração do 25 de abril. Mesmo 

com as limitações e impedimentos, seria possível, de alguma forma, ter assina-

lado a data; só não aconteceu por falta de vontade institucional. Reitero, lamen-

to que assim tenha sido. 

          Vivemos um tempo novo, diferente, de desafios, de dificuldades, de 

transformação; um tempo em que sem que nada o indicasse, temos sido pos-

tos à prova, mas onde a resiliência e a esperança nos fazem acreditar e lutar 

por um futuro melhor, um futuro positivo, um futuro com saúde, um futuro que 

nos permita sonhar e concretizar os nossos anseios, desejos e projetos pesso-

ais e institucionais. 

           Sinceramente, acredito que, o futuro sorrirá de novo a toda a Humani-

dade, pois só assim o esforço e dedicação de todos faz sentido. 

           Aproveito o momento e o espaço, para agradecer a todas e todos, quer 

aos mais visíveis, quer aos menos visíveis, que têm contribuído para o comba-

te à pandemia; especialmente a todas e todos os profissionais de saúde e tra-

balhadores dos serviços essenciais do País e, de uma forma mais especial e 

próxima, aos do nosso concelho, que com todas as dificuldades e desafios co-

nhecidos, superaram-se e deram e continuam a dar, um contributo exemplar e 

indispensável para minimizar os danos desta pandemia. 

           A todas e todos os profissionais de saúde e trabalhadores dos serviços 

essenciais do Concelho de Vimioso, um obrigado muito sentido e emocionado! 

          O presente ano, apresenta-nos um novo desafio, eleições autárquicas 

em tempo de pandemia, onde todos os intervenientes terão, de alguma forma, 

de reinventar o método e o modo de realizar campanha. O desafio é grande, 

mais a responsabilidade é gigante, é bom que tenham todos essa consciência. 

          O dia é de comemoração, comemoração da Liberdade e da Democracia. 

São estes valores, preconizados pelo 25 de abril de 1974 que queremos ver 

espelhados e enraizados no nosso Concelho, especialmente nesta época de 

eleições autárquicas. Todas e todos se devem sentir livres de participar nas 

listas partidárias que entenderem, sem pressões, sem repressões, sem amea-
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ças. Todas e todos se devem sentir livres de expressar as suas opiniões e idei-

as, quer de apoio, quer de crítica aos vários concorrentes, só se assim for é 

que faz sentido a comemoração do dia de hoje. 

            Todas e todos que aqui estamos, temos uma responsabilidade acresci-

da para que estas premissas se verifiquem, pois fomos eleitos, de forma demo-

crática. Pelos eleitores do Concelho de Vimioso, espero, sinceramente, que 

todos sejamos dignos, honestos e democratas no nosso comportamento políti-

co-partidário, para que no nosso Concelho se viva e se respire Liberdade e 

Democracia. 

            Desejo, que no próximo ano esta dignificante e marcante comemora-

ção, possa ser feita de forma diferente, como estávamos habituados. Com mais 

pessoas, com menor separação física, com mais contacto social, sem másca-

ras e com mais sorrisos… 

             Juntos, conseguimos ultrapassar, de certeza, um dos maiores e árduos 

desafios a que fomos sujeitos. 

            Um cumprimento especial a todas e todos os presentes e um cumpri-

mento de força e de coragem a todas e todos os habitantes do Concelho de 

Vimioso! 

             Não desistamos, continuemos, sempre, a lutar pelo melhor para o nos-

so Concelho! 

      Viva o 25 de abril! 

      Viva a Liberdade! 

      Viva Vimioso! 

      Viva Portugal! 

 

------- Ponto três) - Intervenção de um membro do Grupo Municipal do Par-

tido Social Democrata. -------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor primeiro Secretário da Assembleia Municipal; 

José Cerqueira, “Disse: 

Exm.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal  

Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Exm.ºs Senhores Vereadores 

Exm.ºs Senhores membros desta Assembleia 

Exm.ºs Presidentes de Junta de Freguesia 
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Minhas Senhoras e meus senhores, 

 

- 25 de Abril de 2021 – 25 de Abril de 1974 – Exatamente 47 anos de liberdade 

e regime democrático. 

À pergunta: onde estava no dia 25 de abril de 1974, numa quinta feira, eu res-

pondo: estava no comboio Trofa – Porto quando um colega referiu que algo de 

grave se estava a passar em Lisboa porque a rádio só estava a dar música. 

   Quando chegamos à Faculdade esta estava fechada (ficamos todos conten-

te!) e fomos informados da revolução iniciada em Lisboa.  

 

Passados 11 anos, estava em Vimioso, como médico, no Centro de Saúde de 

então, com as condições da época, num concelho com debilidades infraestrutu-

rais mas com muito mais gente que hoje. 

 

Aqui, neste concelho, exerci a minha actividade profissional até março de 2019, 

exatamente no mês e ano em que a trágica pandemia encerrou o país e que, 

ainda hoje, nos causa tantos constrangimentos. 

 

Percebemos, hoje, a importância central da saúde e como um invisível vírus 

SARS COV-19, nos limita a liberdade. 

 

Percebemos, simultaneamente, o valor maior da liberdade e o quanto a deve-

mos preservar porque sem liberdade, feita de responsabilidade, o bem maior, 

que é avida, não faz sentido. 

 

Considero-me, para sempre, um Vimiosense, um cidadão desta terra, onde vivi 

33 Anos da minha vida. 

Sou, pois, também testemunha da evolução que o concelho conheceu nestas 

mais de 3 décadas. 

Não sou militante de nenhum partido político. Considero-me um social demo-

crata no mais puro sentido do que significa a social democracia. 
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Fui e sou um militante da causa e do serviço público, um militante das pessoas, 

as quais procurei servir no total respeito pelo primado da pessoa humana, em 

que o valor da vida é o maior de todos. 

 

Também aqui, nesta terra, que me adotou e que tão bem me tratou, procurei 

pôr em prática os valores do 25 de abril: respeito pelas pessoas e pela sua li-

berdade, tratar todos de igual forma, contribuir para que tivessem a melhor 

qualidade de vida possível. 

Certamente não terei feito tudo bem mas a minha consciência diz-me que fiz o 

meu melhor a cada momento e em função das circunstâncias desse momento. 

 

Se cada um de nós, na sua vida pessoal e profissional, fizer o seu melhor, en-

tão, estamos a cumprir Abril e a construir um concelho e um país cada vez me-

lhor. 

Estou certo que foi esse o sentido da acção de todos os presidentes de Câma-

ra e vereadores deste concelho, de todos os presidentes e membros da As-

sembleia Municipal e de todos os presidentes de Junta de Freguesia e mem-

bros das Assembleias de Freguesia. 

 

Tenho a honra de pertencer a esta Assembleia Municipal. Tive a honra de a 

presidir durante dois mandatos. Para mim, mais importante do que o lugar polí-

tico que ocupamos e exercemos, é a disponibilidade desinteressada com que 

servimos a comunidade que nos elegeu. A política é e terá de ser sempre uma 

actividade nobre, e sê-lo-á sempre, e cada vez mais, se igualmente nobre for a 

nossa intervenção. Também, dessa forma, cumprimos Abril. 

 

Exm.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Exm.ºs Senhores Vereadores 

Exm.ºs Senhores membros desta Assembleia 

Exm.ºs Presidentes de Junta de Freguesia 

Minhas Senhoras e meus senhores 
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O concelho de Vimioso evoluiu muito no que respeita ás condições que permi-

tem, a quem aqui vive e trabalha, ter uma boa qualidade de vida. Como já dis-

se, a nível infraestrutural, a evolução foi enorme: na saúde, na cultura, no des-

porto, no urbanismo, na economia, enfim, nas áreas em que o poder autárquico 

tem maior responsabilidade ou uma intervenção mais direta. 

 

Infelizmente, também o concelho de Vimioso sofre do mal de qualquer conce-

lho pequeno do Interior, o despovoamento. Travar este flagelo que atravessa 

2/3 do território nacional é, hoje, o maior desafio. Por isso, não é um concelho 

sozinho, por melhores que sejam os seus autarcas que resolvem este proble-

ma. É um problema nacional e europeu, donde as políticas para o Interior, em 

particular para territórios como Vimioso, têm de ser, necessariamente, nacio-

nais e europeias. 

 

Aqui está a importância da política e das políticas que se queiramimplementar. 

Com a vontade de todos e em concertação é possível inverter, ainda que len-

tamente, o despovoamento destes concelhos que, hoje, oferecem todas as 

condições para as pessoas poderem realizar-se e serem felizes. 

 

Em Setembro completarei 4 mandatos como membro desta Assembleia. Todos 

compreenderão que seja o meu último mandato. 

 

Foi uma honra trabalhar com todos vós e ter participado em 2 mandatos do 

Presidente José Rodrigues e 2 mandatos do Presidente Jorge Fidalgo, Revejo-

me no trabalho deles e na sua forma de fazer política. 

 

O povo é sempre soberano porque, com o 25 de Abril, “é o povo quem mais 

ordena”. Em democracia, o povo tem sempre razão. 

 

Deixo o pedido de continuarmos a saber valorizar o 25 de Abril naquela que é a 

sua maior conquista e realização: o poder local. 
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Respeitar o 25 de Abril é respeitar as pessoas, apresentar e executar políticas 

que resolvam os seus problemas porque o fim último da política têm de ser as 

pessoas. 

Como lhes disse, sinto-me um filho desta terra, mais um dos que sofre com os 

problemas e se regozija com as conquistas do dia-a-dia, mais um que é amigo 

deste concelho e que vos tem como amigos. 

A minha história de vida é indissociável da história dos últimos 40 anos de 

Vimioso, onde fui muito feliz. 

Obrigado ao Grupo Municipal do PSD por esta oportunidade. 

 A todos, deixo um abraço de muita amizade, votos de sucesso pessoal e muita 

saúde. 

 

Hoje e sempre, viva o 25 de Abril. 

Viva o concelho de Vimioso. 

Viva Portugal. 

 

------- Ponto quatro) – Intervenção do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal; José Ro-

drigues, Disse: 

 

Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Exm.ºs Senhores Vereadores 

Exm.ºs Senhores membros desta Assembleia 

Exm.ºs Presidentes de Junta de Freguesia 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

Mais um aniversário da revolução de Abril de 1974, também chamada “Revolu-

ção dos cravos”, colocados nos canos das espingardas, substituindo os tiros 

que não foi necessário dar. 

 

Até neste caso particular, o povo português foi grande porque grande era a 

vontade de acabar com a ditadura, com a guerra colonial, com o atraso feito de 

miséria. 
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Também mais uma vez, um obrigado aos capitães de Abril e aos que com eles 

libertaram Portugal e o povo português, iniciando um tempo de liberdade e de 

regime democrático. 

 

No dia de hoje, nas comemorações do 25 de Abril, haverá sempre palavras de 

circunstância que nunca é demais repeti-las, mas é igualmente importante veri-

ficar se os valores e propósitos de Abril estão a ser concretizados, ou seja, é 

importante saber para onde queremos que o concelho e o nosso país vão. 

 

Há poucos dias atrás, o jornal Mensageiro de Bragança trazia na primeira pági-

na o título “O despovoamento e desertificação do Interior é o crime do século”. 

Palavras do nosso conterrâneo, Professor Manuel Costa Andrade, antigo Pre-

sidente do Tribunal Constitucional e, também ele, deputado da constituinte e, 

portanto, também ele construtor político do Portugal livre e democrático. Esta 

afirmação, dita por quem ocupou o 4º lugar na hierarquia do Estado Português, 

tem uma enorme força, esperando, todos nós, que, mesmo proferida a um jor-

nal do distrito de Bragança, tenha eco no Terreiro do Paço. 

 

Todos nós, de um ou de outro partido político, concordamos com esta acusa-

ção porque ela é, infelizmente, a realidade do Interior onde nós nos incluímos. 

 

Numa análise literal, se há um crime, “O crime do século”, perguntar-se-á, entre 

aspas, “Quem são os criminosos?” Evidentemente falamos da responsabilidade 

política. 

 

Quem não cumpriu o seu papel para que o Interior esteja cada vez mais des-

povoado? 

Em termos gerais, no plano do politicamente correto, diremos que a responsa-

bilidade é de todos, em particular de todos os que exercem cargos políticos, 

quer a nível local, quer a nível nacional. 

 

Permitam-me aprofundar a questão: 
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Há algum concelho de Interior, em geral, e dos que não são capitais de distrito, 

em particular, que ao longo dos 47 anos de democracia não tenham perdido 

população? 

Todos perderam, donde o problema é estrutural e que a democracia, filha do 

25 de Abril, nunca resolveu. 

Os distritos, ou melhor, os círculos eleitorais do Interior desde Bragança até ao 

Algarve, inclusive, elrgem 40 deputados à Assembleia da República, os mes-

mos que o distrito do Porto e menos 8 que o de Lisboa. 

 

Foi para isto que se fez o 25 de Abril? 

 

Não sonhamos todos com um Portugal mais equilibrado, mais justo, mais de-

senvolvido, em que todos tivessem as mesmas igualdades de oportunidades? 

Porque é que muitos dos nossos conterrâneos continuam a ir para as cidades 

do Litoral e ainda, e também, para o estrangeiro? 

 

Porque os investimentos públicos, os serviços públicos insistem em permane-

cer e reforçar-se no Litoral, arrastando consigo o investimento privado. 

 

O poder local, as autarquias, a Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Jun-

tas e Assembleias de Freguesia fizeram, com muito poucos recursos, muito 

investimento. Investimento fundamental para dar qualidade de vida às pessoas. 

Mas só isso, que no geral foi bem feito e está a ser bem feito, não chega. 

 

A política fiscal, os investimentos públicos estruturantes continuam a ser deci-

didos centralmente, numa lógica eleitoralista, esquecendo o equilíbrio do todo 

nacional. 

Sem dúvida que são importantes os sinais políticos, como é o caso da criação 

do Ministério da Coesão Territorial e da Secretaria de Estado da Valorização do 

Interior que muito nos orgulho com uma nossa conterrânea à frente. Mas não 

chega. São necessárias políticas efectivas e resultados dessa políticas, não só 

para as cidades do Interior mas para todos os concelhos. 
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Que não se combata o crime do despovoamento onde ele não tem grande re-

levância, mas onde ele é mais preocupante. 

 

A liberdade de Abril tem de ser a liberdade de podermos escolher onde quere-

mos viver e trabalhar. Se essa liberdade pudesse ser exercida, pela vontade de 

muitos, o Interior, e também o nosso concelho, estaria mais povoado, com mais 

alunos na escola, com o Centro de Saúde aberto 24 horas, com mais activida-

de económica, com menos campos abandonados. 

 

Mesmo em tempo de pandemia, consegue-se arranjar construções estatísticas 

que atiram concelhos do Interior para níveis elevados de contágio, como se o 

contágio fosse maior numa pequena aldeia ou vila do Interior do que numa ci-

dade. 

 

Mesmo que se insista em rotular o Interior em termos de transmissão do vírus, 

como locais perigosos, já todos perceberam que, neste particular, viver no Inte-

rior é muito mais seguro, donde esta pandemia pode ser uma oportunidade 

para evidenciar o potencial de segurança e bem-estar de concelhos como o 

nosso. 

Tudo se resume a decisões políticas tomadas pelos governantes e, por isso, o 

despovoamento só se combate com acções políticas diferentes das dos últimos 

47 anos. 

 

Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Exm.ºs Senhores Vereadores 

Exm.ºs Senhores membros desta Assembleia 

Exm.ºs Presidentes de Junta de Freguesia 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

O poder local, filho do 25 de Abril, tem sido um verdadeiro sucesso, também 

aqui em Vimioso, e reafirmo o maior sucesso do Portugal democrático. Próximo 

das pessoas, conhecedoras da realidade, as autarquias têm sido as construto-

ras, muitas vezes as únicas, do desenvolvimento, em particular do Interior. 
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A pandemia, que tanto nos afeta, troxe à evidência o papel fundamental das 

autarquias que, muitas vezes e bem, se substituíram ao Governo. Sem dúvida 

que o combate à pandemia é uma tarefa de todos mas deveria sê-lo em todas 

as áreas com a mesma reciprocidade. 

 

É tempo de pensar ou melhor, porque pensado já está implementar um nível 

intermédio do poder entre o local e o nacional. É tempo de, ainda que a título 

experimental, implementar o poder regional. 

 

Estamos a terminar o actual mandato autárquico. Em Setembro ou outubro, o 

povo será chamado a votar, a escolher os seus representantes para os próxi-

mos 4 anos. 

 

O povo do nosso concelho tem demonstrado uma enorme tranquilidade, sabe-

doria e sentido de responsabilidade. 

O povo saberá avaliar o trabalho desenvolvido, nestes 4 anos, pelas juntas e 

assembleias de freguesia, Câmara e Assembleia Municipal. 

Evitemos ao máximo, as questiúnculas políticas. Que não se promovam con-

frontos pessoais porque em nada credibilizam a política. 

 

Dentro do que a pandemia permitir, faça-se uma campanha esclarecedora de 

confronto de ideias e projetos para que, nas nossas aldeias e vilas, o povo 

possa escolher as melhores propostas e soluções para os problemas e, claro 

está, quem as propõe e se propõe executá-las. 

 

Permitam-me uma palavra ao nosso, nosso de todos, Dr. Cerqueira. 

A pandemia ainda não permitiu fazer-lhe a justa e merecida homenagem.  

 

Que honra o concelho ter tido, durante mais de trinta anos, um médico como o 

Dr. Cerqueira. O Dr. Cerqueira, para lá de um excelente médico, foi e é um ci-

dadão exemplar, em quem todos nos devíamos rever e seguir o seu exemplo. 

O cidadão que tudo dá sem nada pedir em troca. 

 

Estivemos juntos na política, mas se a política é efémera, a amizade é eterna. 
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Obrigado pela tua amizade e pelo teu exemplo. 

Cerqueira, Vimioso orgulha-se de te ter como filho deste concelho. 

São exemplos como o do nosso amigo, Dr. Cerqueira, que nos fazem dizer 

bem alto: 

 

Viva o 25 de Abril 

Viva o concelho de Vimioso 

Viva Portugal! 

 

------- E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelas dez horas, da 

qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, irá ser assinada 

pela Mesa da Assembleia Municipal. 

 

 

 

                                O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


