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ATA NÚMERO VINTE E CINCO 

 

------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA DEZ DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE 

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

------- Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas nove   

horas e trinta minutos, no Auditório da Casa da Cultura, reuniu, ordinariamente, 

a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme o ponto 1, do artigo 27º, da Lei 

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

------- Ponto um) – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. --------------------

------- Ponto um ponto um) – Leitura resumida do expediente. ------------------

------- Ponto um ponto dois) - Apreciação e votação da ata da sessão de 

vinte e oito de junho de 2021. --------------------------------------------------------------- 

------- Ponto um ponto três) – Período para intervenções. -------------------------

------- Ponto dois) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------

------- Ponto dois ponto um) - Informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara relativa à atividade municipal. --------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto dois) – Conhecimento da “Auditoria Externa das 

Contas do Município de Vimioso” – Análise Económico-financeira junho 

de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto três) – Outros assuntos de interesse para o Muni-

cípio. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto três) – PERÍODO PÓS ORDEM DO DIA. --------------------------------- 

------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, foi dado início à ses-

são. A senhora segunda secretária verificou as presenças. Estiveram presen-

tes: José Baptista Rodrigues, José António Cerqueira da Costa Moreira, Manu-

el Fernandes Oliveira, Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Lurdes Cristi-

na Rodrigues Braz Pires, Ana Marisa Rebelo C. do Bento, Manuel João Ratão 

Português, André Fernandes Ramos, Sandra Manuela Carvalho Vila, Cristina 
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Maria Oliveira Miguel Rodrigues, Rute Gonçalves Lopes, Licínio Ramos Mar-

tins, Daniel Tomé Ramos, Joana Filipa Carvalho Pires, Adrião Afonso Cordeiro 

Rodrigues, Hélder Domingos Ramos Pais, Fernando Manuel Gonçalves Rodi-

lhão, Manuel Emílio Fonseca João, Luciano Lopes Alves, José Amadeu Vara 

Rodrigues e Manuel João Brás. ---------------------------------------------------------------

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

Alexandra Manuela Freire Brás Tomé, Mário Esteves Gonçalves e José Manuel 

Alves Ventura Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso. ------------------------

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

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

número cinco A barra dois mil e dois de onze de janeiro, o Senhor Presidente 

da Câmara, António Jorge Fidalgo Martins, e os senhores vereadores, António 

dos Santos João Vaz, Sérgio Augusto Pires, Jorge dos Santos Rodrigues Fer-

nandes e Vítor Américo Calvelhe Pires. ----------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: 

“Antes do período de antes da ordem do dia queria pedir um minuto de silêncio 

pelo falecimento do nosso ex-Presidente da República Dr. Jorge Sampaio”. -----

------- Cumpriu-se um minuto de silêncio. --------------------------------------------------- 

------- Ponto dois) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ---------------------

------- Ponto um ponto um) – Leitura resumida do expediente. ------------------

------- Pela senhora segunda secretária, foi dado conhecimento da correspon-

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

------- Ponto um ponto dois) – Apreciação e votação da ata da sessão ordi-

nária de vinte e oito de junho 2021. -------------------------------------------------------

------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi colocada a ata à 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------

------- Ponto um ponto três) – Período para intervenções. -------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Hugo Miguel Jerónimo Rodrigues. 

Disse: “Queria fazer uma pergunta ao Senhor Presidente da Câmara. Saiu esta 

semana vinculado num órgão de comunicação social do Jornal de Notícias, 

para ser mais preciso no dia sete terça-feira, uma notícia que tem por título: 

falta de plano contra fogos põe cinquenta e nove câmaras em risco de perder 

verbas. Diz a notícia que das duzentas e setenta e oito câmaras municipais de 

Portugal continental, há cinquenta e nove que ainda não têm o Plano Municipal 
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de Defesa da Floresta Contra Incêndios em vigor ou atualizado, quando o limite 

para a regularização do mesmo documento foi ultrapassado a trinta e um de 

março. Isto implica um risco de perda de cerca de vinte por cento do duodéci-

mo mensal do fundo de equilíbrio financeiro. E, destas cinquenta e nove câma-

ras, uma delas é a câmara de Vimioso. Gostaria que nos pudesse esclarecer o 

que é que isto significa”. -------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “Queria sali-

entar alguns pontos que marcaram as obras que foram realizadas em Argozelo, 

como foi o mural das minas de Argozelo. Dar os parabéns ao executivo pelo 

excelente trabalho que ali foi feito. Para mim acho que foi uma coisa muito bem 

feita, a nível da posição das vagonetas. Era uma posição que defendi desde o 

início, a entrada para a galeria. Outra coisa, que também não teria ficado mal, 

era onde estavam aqueles bancos que foram feitos em cimento. Talvez tives-

sem imaginado uns bancos com pedras próprias lá da mina, penso que não 

ficariam mal, uma opinião. Também queria salientar a exposição de selos e das 

rochas minerais que lá está exposta no Centro Interpretativo das Minas de Ar-

gozelo, uma coisa muito bem feita, tive a oportunidade de ir à abertura e a ex-

plicação que foi dada pela professora foi excelente. Aconselho todos a fazerem 

uma visita porque é interessante. Salientar as outras obras que foram feitas em 

Argozelo: obras da avenida, uma avenida bem merecida para uma vila, para 

uma entrada da vila, principalmente para quem vem de Bragança. Esperamos 

que fique ali uma obra digna, para que fique um ponto de visita à entrada da 

vila. Outras obras que lá foram feitas no banco e no edifício da casa do povo. 

Louvar também a ação da câmara municipal. Dei uma vista de olhos na infor-

mação escrita, um excelente trabalho que ali foi feito na grande percentagem 

de obras realizadas, portanto está de parabéns este executivo, esperamos bem 

que o povo de Vimioso volte a confiar neles para continuar este trabalho”. ------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “A questão co-

locada pelo senhor deputado Hugo Rodrigues faz todo o sentido e é pertinente, 

mas digo ao senhor deputado e a esta Assembleia que devem colocar a ques-

tão ao único responsável por esta situação que acontece em Mogadouro, em 

Vimioso e em Bragança que é o Senhor Secretário de Estado de Conservação 

da Natureza das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catari-

no. Eu explico porquê. A Associação de Municípios da Terra Fria tinha lançado 
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o concurso para a atualização dos planos de defesa da floresta contra incên-

dios. O Senhor Secretário de Estado, e está gravado em videoconferência, re-

comendou que parássemos com essa revisão porque ia sair legislação nova e, 

portanto, devíamos adaptá-lo depois em função da nova legislação. Paramos o 

concurso, não chegou a ser adjudicado. O que acontece é que a legislação 

demorou demasiado tempo a sair e, quando ela saiu, já o plano tinha deixado 

de estar em vigor porque ele apenas terminou em março do presente ano. Dar 

informação que, neste momento, por indicação do Senhor Secretário de Estado 

numa reunião da Comunidade Intermunicipal, na penúltima, porque a última foi 

quarta-feira em Bragança. Na penúltima, em Vinhais, em que o Senhor, Secre-

tário de Estado esteve presente na reunião, assumiu inteiramente a responsa-

bilidade e garantiu-nos que falaria com o seu colega Jorge Botelho que é o Se-

cretário de Estado das Autarquias Locais, no sentido de não ser aplicada ne-

nhuma penalização a estes municípios. Contamos que, até ao final deste ano, 

ainda tenhamos Bragança, Mogadouro e Vinhais que vai terminar, agora em 

novembro, a validade do plano. Porque é que os nossos planos terminaram em 

março? Porque fomos as primeiras câmaras a ter plano da defesa da floresta 

contra incêndios e, portanto, como tem uma validade penso que é de quatro 

anos terminou primeiro que outros. Houve outras câmaras que durante dois ou 

três anos não tiveram, entretanto concluíram-nos. E o que é que permite se nós 

tivermos o plano aprovado aqui em sede da Assembleia até ao final de dezem-

bro. Que ele fique em vigor até dois mil e vinte e quatro e a legislação a que o 

Senhor Secretário de Estado se referiu só entra em vigor no dia um de janeiro 

de dois mil e vinte e dois. Se nós, até lá, tivermos o plano aprovado e está a 

ser feita agora a nova cartografia, o ICNF e a Senhora Diretora do norte a ar-

quitecta Sandra Sarmento está em perfeita articulação connosco, no sentido do 

ICNF poder avaliar rapidamente estes planos a que pertence a Associação de 

Municípios da Terra fria, para que eles tenham o parecer do ICNF por forma a 

que ainda este ano eles possam ser aprovados. Esta é a realidade que pode 

ser confirmada pelo Senhor Secretário de Estado e que pode ser confirmada 

pelas reuniões que houve em videoconferência com o Senhor Secretário de 

Estado. E é esta a única justificação, porque se não nos têm mandado parar 

com o concurso, garantidamente tínhamos o plano aprovado antes de março 

deste ano, que era assim que devia ser feito. Mas eu percebo que a intenção 
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do Senhor Secretário de Estado não foi prejudicar-nos, pelo contrário, foi aler-

tar-nos para não gastar verbas e tempo num plano que depois teria de ser 

adaptado. O problema é que nós sabemos como é que é na Assembleia da 

República. As leis demoram sempre mais do que o que nós esperamos e o 

próprio Senhor Secretário de Estado reconheceu que houve atrasos na As-

sembleia da República para aprovação e publicação das leis, tanto que, produ-

zirá efeitos a nova legislação, a partir de um de janeiro de dois mil e vinte e 

dois. É esta a única justificação para o efeito e, portanto, estamos absoluta-

mente certos de que o município não vai perder esses vinte por cento de ver-

bas porque as responsabilidade nós sabemos é do membro do Governo. Rela-

tivamente à intervenção do senhor deputado Manuel Oliveira, obviamente, 

quando nós fazemos as obras relativamente ao Mural até tratando-se de uma 

obra de cariz artístico, os gostos são relativos. Uns gostam mais disto, outros 

gostam mais daquilo. Era sempre possível fazer diferente mas a arte fica com 

quem a faz e, portanto, cabe-nos a nós interpretá-la, apreciá-la, gostar mais ou 

gostar menos. Quanto à exposição, neste protocolo muito estreito que temos 

tido com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro através da Professora 

Elisa Gomes que é daqui de Travanca do concelho de Mogadouro, que é pro-

fessora catedrática na UTAD, especialista em geologia e que tem colaborado 

muito connosco neste trabalho de valorização e dinamização do Centro Inter-

pretativo das Minas de Argozelo, penso que é uma exposição muito interessan-

te e muito educativa. Se o Agrupamento de Escolas puder e quiser lá levar os 

alunos penso que é importante. Quanto às outras obras, eram obras com as 

quais nos tínhamos comprometido, gostávamos que elas tivessem sido realiza-

das há mais tempo, mas a questão da avenida esteve sempre dependente da 

decisão final e do parecer final da Infraestruturas de Portugal que demorou al-

gum tempo com as exigências que colocaram, com os pareceres que coloca-

ram. Tivemos que lhes ir respondendo. Mal tivemos o parecer favorável da In-

fraestruturas de Portugal, a obra foi imediatamente lançada, está adjudicada, 

está a decorrer, e esperemos que, até ao final deste ano são essas as perspe-

tivas, que a avenida do S. Bartolomeu possa estar concluída”. ---------------------- 

------- Ponto dois) PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------- 
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------- Ponto dois ponto um) - Informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara relativa à atividade municipal. ---------------------------------------------------

------- Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------  

------- Ponto dois ponto dois) – Conhecimento da “Auditoria Externa das 

Contas do Município de Vimioso” – Análise Económico-financeira junho 

de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Como sabem, 

sempre, no mês de Junho, a empresa de Revisores Oficiais de Contas tem, por 

obrigação e por imposição legal e do contrato, que fazer esta auditoria externa 

que respeita desde o dia um de janeiro até ao dia trinta de junho do corrente 

ano. Ela esteve presente em reunião de câmara, no dia dezasseis de agosto e 

permitam-me só fazer algumas considerações, que tiveram obviamente oportu-

nidade de analisar. Relativamente à análise patrimonial comparativamente a 

trinta e um de dezembro de dois mil e vinte, a situação patrimonial do município 

evoluiu favoravelmente, é a conclusão da auditoria. Quanto ao ativo líquido, a 

trinta de junho de dois mil e vinte e um no valor de trinta e seis vírgula cinco 

milhões de euros, ela aumentou relativamente a dezembro de dois mil e vinte 

uma variação de um milhão cento e sessenta e sete mil euros. Quanto aos fun-

dos próprios, há uma variação positiva associada ao resultado líquido apurado 

em junho de dois mil e vinte e um no montante de oitocentos e nove mil euros 

deduzido do resultado líquido do exercício anterior no montante de cento e oi-

tenta e oito mil euros. Relativamente à evolução dos rendimentos operacionais 

comparativamente ao exercício anterior, os proveitos operacionais registam um 

aumento de onze por cento, quatrocentos e oitenta e cinco mil euros face a 

trinta de junho de dois mil e vinte. Quanto à evolução dos resultados, conclui-se 

que o resultado operacional antes das apreciações e gastos de financiamento 

registado no exercício apresentam um aumento de cerca de oitenta mil euros 

face ao período homólogo de dois mil e vinte. Quanto à análise de execução 

orçamental, o grau de execução orçamental mostra-se positivo em trinta de 

junho de 2021, atendendo a que a execução da despesa se apresenta inferior 

à execução da receita. E, finalmente, conclui-se, também, que em termos do 

limite de endividamento, à data de trinta de junho, de dois mil e vinte e um, 

concluindo pelo cumprimento por parte do município da legislação aplicada. 

Portanto, acho que esta auditoria revela bem, quer o trabalho desenvolvido pe-
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la câmara municipal quer a situação financeira que a câmara municipal apre-

senta e, portanto, que nos deixa tranquilos e satisfeitos com os resultados que 

esta auditoria independente e externa faz ao município de Vimioso”. --------------

------- Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto três) – Outros assuntos de interesse para o Muni-

cípio. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------- 

------- Ponto três) – PERÍODO PÓS ORDEM DO DIA. --------------------------------- 

------- Ponto quatro) PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ---------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santu-

lhão, Adrião Afonso Cordeiro Rodrigues. Disse: “Queria agradecer a todos, du-

rante estes quatro anos pela forma como fui recebido aqui nesta Assembleia. 

Vou continuar aqui convosco, venho às Assembleias, e queria agradecer a 

forma como todos me receberam, como todos me ajudaram. Tentei dar o meu 

melhor pela minha freguesia, penso que o trabalho que está feito vai ter uma 

continuidade. Era só isso, queria agradecer a todos”. -----------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Fernandes. Disse: “Isto quan-

do tem um começo tem também um fim e, hoje, para mim é aqui o fim digamos 

de uma passagem por esta casa com uma interrupção e o futuro a Deus per-

tence. Tal como um político do PSD dizia em tempos, Santana Lopes, eu vou 

andar por aí. Portanto, o Jorge Fernandes também vai andar por aí. Vai andar 

por aí atento a tudo o que por aqui se vai passar no concelho, atento à gover-

nação, seja ela qual for, e, também, atento ao que a oposição irá fazer. Mas 

não queria deixar perder esta oportunidade até porque as intervenções foram 

escassas, até porque este é o último, digamos, ciclo do debate que temos nes-

ta casa e acho que parece mal sairmos já daqui e irmos para a feira passear 

sem fazermos aqui algumas considerações. Ficaria muito mal comigo mesmo, 

sendo esta a minha última Assembleia Municipal, porque no próximo mandato 

não terei assento nesta Assembleia Municipal, não por vontade própria, mas 

isso alguns lá saberão, não interessa para aqui agora. Quero sistematizar esta 

minha intervenção e perdoem-me se me alongar um bocadinho, em três partes. 

Quero fazer aqui uma reflexão. Se esta é a nossa última Assembleia Municipal 

acho que merece fazermos uma reflexão sobre o estado atual do concelho, 

onde estamos e para onde queremos caminhar. Depois, quero fazer algumas 
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observações em relação a algumas declarações políticas que foram feitas nos 

últimos tempos nomeadamente no debate de rádio entre os dois candidatos, o 

Presidente Jorge Fidalgo e o candidato Vítor Pires. Quero, por fim, terminar 

esta minha intervenção questionando um elemento da Assembleia Municipal. 

Começando, então, pela análise da situação atual do concelho, vocês todos 

interpretaram e souberam interpretar os dados dos últimos censos da popula-

ção. Sabemos que há um decréscimo da população do nosso concelho de me-

nos onze por cento, no espaço de dez anos, em que se perderam quinhentos e 

quinze residentes no concelho. É uma tendência igual, muito semelhante a to-

dos os outros concelhos do distrito, todas as regiões do interior. Portanto, é 

uma situação muito preocupante nestes concelhos periféricos como o nosso. 

Tem que nos preocupar bastante e sei que preocupa e que, também, preocu-

pou o Senhor Presidente da Câmara e todos os vereadores presentes ao longo 

do mandato. Vou-me cingir a falar aqui no que se passou nos últimos quatro 

anos e nós vereadores da oposição também estivemos convosco no apoio in-

condicional. Isso não pode ser desmentido, em algumas medidas que foram 

implementadas, isto são os números, são os dados, a tendência será estes 

dados para os próximos dez anos acelerarem ainda mais, é a interpretação que 

eu faço. Então a vossa actividade política, os vossos programas, o programa 

do candidato Jorge Fidalgo, já me estou a desviar um bocadinho para a ques-

tão da observação que fez o deputado Oliveira, mas agora estamos aqui no 

debate do público e o candidato Jorge Fidalgo e o candidato Vítor Pires. por-

tanto, terão que se centrar, no meu ponto de vista e acho que já o fizeram, com 

esta ordem de preocupações a nível deste fenómeno da desertificação acele-

rada do concelho. Independentemente das nossas guerras políticas, das nos-

sas divergências políticas, dos nossos pontos de vista, isto tem que ser um as-

peto preocupante na ordem do dia para o próximo executivo, que é a fixação 

da população no nosso concelho. Logicamente, para fixar população temos 

que garantir um conjunto de outras medidas que vocês sabem muito bem e 

vocês irão falar sobre isso. Mas refiro-me, também, à questão económica do 

concelho em termos industriais. Pouco tenho ouvido ou nada falar sobre a 

questão económica do concelho em termos industriais. E eu, a título de peque-

no exemplo que aqui me instalei com trinta e seis anos neste concelho desen-

volvendo o meu pequeno negócio, a minha pequena agro-indústria, num territó-
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rio tão difícil, tão desfavorecido com um produto que se pode desenvolver, por-

que temos produtos endógenos que nos permitem produzir, também produtos 

endógenos de grande qualidade. E foi isso que me levou a vir para Vimioso, foi 

o facto de reconhecer que o nosso concelho tem produtos endógenos de exce-

lência, que era, no fundo, a vegetação espontânea que por aí estava abando-

nada, a flora apícula. E foi isso e o facto de ter as ligações ao concelho, a pai-

xão pelo meu concelho, mas isto, ao fim destes anos todos, chego à conclusão 

que não se pode viver aqui em Vimioso por paixões. Vive-se por rentabilidade, 

por tirar receita, por estarmos bem connosco próprios e não sofrermos atrope-

los todos os dias na atividade. Quero eu, com isto, dizer que se vocês pensa-

rem um bocadinho, vamos cá pensar e ver as indústrias que há na zona indus-

trial, o que temos ali a criar receita económica que se gera, que se tira da terra 

na zona industrial. Tudo bem, temos a Cooperativa Mirandesa e bem o Presi-

dente José Rodrigues soube acarinhar o projeto e nós apoiamos, aprovamos 

na altura, o Presidente Jorge Fidalgo era vereador votou favoravelmente, o 

Jorge Fernandes votou favoravelmente, o Licínio votou favoravelmente e o 

Prada votou favoravelmente desde a primeira hora que estivemos com esse 

projeto. Portanto, há muitas coisas que nos podem separar, mas também há 

muitas coisas que nos unem que é o bem do concelho. Isto para dizer o que é 

que nós temos na zona industrial em termos produtivos, temos a Cooperativa 

Mirandesa com a transformação da carne que gera receitas e gera exportações 

para o concelho, temos uma pequeníssima indústria do mel comparativamente 

com outras, não será tão pequena como se possa parecer, que gera também 

produtividade da nossa terra e receitas e exportação, já gerou mais do que está 

a gerar neste momento, é verdade. Porque qualquer empresa passa por pro-

cessos de transformação, de deslocalização, de serviços e de fatores de pro-

dução para outros concelhos, e eu sou muito claro aqui convosco estou em 

processo de deslocalização de alguns serviços da empresa para outros conce-

lhos, nomeadamente apiários a serem instalados em pleno Parque de Montesi-

nho no concelho de Bragança, alguns continuarão a ficar aqui no concelho de 

Vimioso. Depois, há outras indústrias na zona industrial. Quais? Há indústrias 

ligadas ao setor da construção civil, sim, mas essas não têm dificuldades, esse 

setor da construção civil não parou no momento da pandemia, continuou a 

exercer algumas delas vivem, em exclusivo, das obras que a câmara lhe adju-
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dica. E o que é que há mais? Alguns serviços, mas os serviços não fazem ex-

portação, os serviços não fazem produção da terra. Portanto, acho que o pró-

ximo mandato têm que fazer uma reflexão na minha opinião, atenção eu não 

estou aqui a dar lições ao meu camarada Vítor, não estou a dar lições a nin-

guém, vocês têm as vossas próprias experiências, as vossas ideias e as vos-

sas estratégicas políticas e seguem as vossas linhas de ação. Isto para dizer 

que, olhando para a parte económica do concelho, vejam o caso do mercado 

tradicional, o problema com os mercados tradicionais do concelho passaram 

com este período negro da nossa história da pandemia. Há pessoas, aqui pre-

sentes, que frequentavam feiras, há dois anos não têm oportunidade de vender 

um produto numa única feira e dependiam desse negócio. Vai fazer em Outu-

bro dois anos que eu não tenho possibilidade de participar numa feira de venda 

de produtos agro-alimentares. Falando por mim, falo por todos aqueles que 

vivem desses pequenos negócios e também os há no concelho, há muitos no 

concelho que dependem dessas feiras para levar receita para casa para sus-

tentar os filhos, sustentar as famílias e, portanto, isto são assuntos que talvez 

passem despercebidos, mas são assuntos muito importantes. As pequenas 

indústrias, os pequenos negociantes, quem vivia da participação destas feiras 

está a passar maus momentos e, então, aquilo que eu vos peço é que vocês 

façam uma reflexão em todo este contexto socioeconómico que o concelho 

vive e aquela equipa que vier a vencer as próximas eleições autárquicas que 

se centre e que trabalhe próximo de todos os agentes económicos do conce-

lho. Eu sei que o vão fazer, a vossa missão é essa, e essa terá de ser uma pri-

oridade muito importante é a revitalização económica do concelho. Não me 

levem a mal se me alongar aqui um bocadinho nestas questões na minha últi-

ma Assembleia. Poderei vir, depois, na qualidade pública fazer uma ou outra 

intervenção ou talvez não e, portanto, não ficaria bem comigo mesmo em 

consciência se não falasse destas questões. Pelos vistos não estarei cá por 

muito que me custe, são coisas da vida isto é assim, paciência. Depois, quero 

dirigir-me, aqui, ao Senhor Presidente de Câmara, não me leve a mal, na quali-

dade de candidato eu ouvi o debate com algum entusiasmo na rádio, do início 

ao fim, e fiquei assim um bocado desiludido, desanimado, aqui trato-o como 

Presidente se estivéssemos lá fora tratava-o como candidato naquilo que vou 

dizer. Acho que tem que pedir uma desculpazinha aos vereadores do Partido 
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Socialista. Eu acho que o vereador António Padrão e o vereador Valentim Sena 

não deram de debandada. Debandada, eu fui ler ao dicionário diz o seguinte: 

ato ou efeito de debandar, fuga desordenada e em correria de vários indiví-

duos. Ninguém fugiu. Nós estamos cá e continuamos a estar cá. Como bem 

sabe, ele não está aqui presente, mas o António Padrão, por questões profis-

sionais foi trabalhar para a Covilhã, suspendeu o mandato e ele disse-me: eu 

acho que vai ficar muito caro se a câmara me pagar as deslocações da Covilhã 

ida e volta duas vezes por mês, então prefiro suspender o mandato e vem ou-

tro vereador, foi isso que aconteceu. Quando terminou as funções de requisi-

ção de serviço na Covilhã regressou, assumiu novamente e manteve-se. Entre-

tanto, quando ele regressou, eu decidi por bem dar uma oportunidade a outro 

elemento, o vereador Valentim Sena, que acho que também não deu de de-

bandada. Depois o vereador Valentim Sena, quando veio a pandemia, decidiu, 

pelas razões que ele próprio saberá, há quem diga que vocês também o convi-

daram para as listas, mas isso aí cada um fala por si, também é um assunto 

que não me diz minimamente respeito, o que é certo é que ele se afastou dos 

amigos e dos camaradas do Partido Socialista e alguma razão poderá haver. 

Mas se deu de debandada foi o vereador Valentim, porque eu, depois quando 

regressou o António Padrão, até propuz e disse isso antes da pandemia, numa 

Assembleia de fevereiro: eu como já estou aqui há muitos anos, eu decido sair 

e dar o meu lugar e para que vocês continuem o vosso trabalho, eu tenho a 

minha atividade e quero ir para a minha atividade e foi assim. Mas, depois tam-

bém por razões que desconheço, ele decidiu não querer comparecer, ele lá 

saberá as suas razões. Mas o Jorge Fernandes não deu de debandada. O Jor-

ge Fernandes está aqui, continua a estar aqui e vai continuar a estar no conce-

lho, não a tempo inteiro. Ó Senhor Presidente ninguém deu de debandada fi-

cou-lhe mal, mas é um debate político eu também debati com o José Rodrigues 

em dois mil e nove. Foi pena, há quatro anos, não termos um debate os dois, 

tive muita pena tinha-me dado um entusiasmo muito grande. Tinha sido muito 

interessante. Há dias confidenciei com o Toni mas pronto só houve entrevistas 

há quatro anos. Recordo-me do debate que fiz salutar, cordial com o candidato, 

na altura José Rodrigues, na RBA com Ana Fragoso Jornalista, que depois 

ainda fez alguns trabalhos para a Câmara Municipal. Depois de sair da RBA, 

recordo-me como se fosse hoje do debate que nós tivemos com a sua pastinha 
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lá com os apontamentos e tal e coisa, também levava os meus, ainda me re-

cordo muito bem, com o Jorge Fidalgo, na rua o Licínio, também e o José Mi-

randa do outro lado, recordo-me perfeitamente como se fosse hoje. O que fica 

da política são estes pequenos momentos. Depois, também dizer-lhe que não 

foi muito correto, mas eu compreendo com a irritação que o Vítor lhe provocou, 

não foi muito correto em relação àquele assunto das atas na votação. Não foi 

muito correto porque, quer dizer dois mil e dezassete sim, os vereadores do 

Partido Socialista ou saímos das eleições votaram contra, dois mil e dezoito 

abstiveram-se, dois mil e vinte votaram favoravelmente, Olhe que isso não é 

verdade. Olhe que eu não quero usar a palavra que se usa em comício eleitoral 

(mentiroso), não quero usar essa palavra porque não ficaria bem em consciên-

cia comigo, mas eu tive o cuidado de trazer para aqui as atas. As atas vocês 

podem-nas ler e podem verificar que há lá um conjunto de observações que 

todos os vereadores fazem alguns, outros decidem não fazer. Depois, o Senhor 

Presidente fala dos pontos de vista dele da gestão da câmara. Tenho aqui duas 

atas, uma do dia vinte e oito de outubro de dois mil e dezanove e outra do dia 

vinte e sete de novembro de dois mil e vinte. Se forem ler estas atas, ata vinte 

e dois podem ir ao site da câmara e tiram-nas, com todas as observações que 

foram feitas, no final diz: finalizada a análise e discussão dos documentos pre-

visionais o senhor vereador Jorge Fernandes e o senhor vereador António Pa-

drão declaram abster-se à data do dia vinte e sete do onze de dois mil e vinte. 

Se lerem tudo o que está lá escrito diz: postos à votação os documentos previ-

sionais pelo Senhor Presidente de Câmara e o senhor vereador Jorge Fernan-

des referiu que tudo quanto expôs disse abster-se. Não é correto ir para o de-

bate e dizer que votaram favoravelmente, quer dizer também não podemos ir 

confundir o público e os jornalistas. Essa parte do debate não ficou bem prepa-

rada, o que interessa à população do concelho, neste momento, não é que se 

façam num debate os comentários do facebook. Eu, agora, sou população do 

concelho não estou nas listas e o que me interessa saber é as vossas propos-

tas, agora vou esperar pelas vossas propostas e esperar as propostas do Par-

tido Socialista. Algumas já as sei e é isso que me interessa. Não me interessa 

ir para ali estar na plateia, na minha casa no meu sossego do lar, a ouvir co-

mentários do facebook. Podiam ter sido os dois mais ambiciosos na análise do 

presente e na projeção do futuro. Desejo-vos as maiores felicidades, aos dois, 
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em termos políticos, às equipas dos dois e o povo que decida, por bem, aquela 

equipa que entender. Logicamente eu já passei por isto e sei o quão duro é 

enfrentar-se e fazer-se uma candidatura autárquica sem apoios, sem a máqui-

na partidária, sem a envolvência toda que envolve o poder. Eu sei e sinto na 

pele aquilo que o meu camarada Vítor está a sofrer. Sei, porque já passei por 

isso tudo, e passei-o tendo como tendo um objetivo o concelho e, portanto, es-

tão de parabéns. O Jorge Fidalgo por querer continuar o seu trabalho e está de 

parabéns o Vítor por dar o corpo às balas e sair também do conforto do seu lar, 

da sua família, dos seus amigos e empenhar o seu tempo à causa pública. Es-

tais todos de parabéns, não estou a criticar nem um nem outro. Logicamente, 

gostava que fizessem os dois as duas candidaturas, uma reflexão acesa sobre 

o estado do concelho, que apresentassem propostas credíveis, boas para o 

concelho, para o futuro porque quem cá investiu, montou os negócios, quem cá 

gastou muito dinheiro, quem está cá verdadeiramente a residir. Quando digo 

verdadeiramente a residir, digo quando acordam cá de manhã, estão cá duran-

te o dia e ficam durante a noite e quem tem cá os filhos, quem fez cá as casas 

e quem montou cá os negócios, isto é duro viver num concelho destes não é 

fácil, sejamos claros. Viver-se nestas regiões do interior e lançar negócios no 

interior. Os funcionários públicos, perdoem-me, mas com a pandemia não so-

freram nada, os salários continuaram a ser os mesmos, mas os privados todos 

sofreram. É quem tem empresas para orientar e quem tem salários para pagar. 

Outro assunto eu tenho que me dirigir ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, na qualidade neste momento de membro da Assembleia Municipal e 

ex-Presidente de Câmara , queria-lhe colocar aqui duas ou três questões e 

gostava que me respondesse em relação aqui a um determinado assunto. Há 

aqui uma oportunidade para que este assunto fique devidamente esclarecido. 

Várias pessoas me têm questionado e que várias pessoas se questionam e, eu 

acho que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal tem aqui uma oportu-

nidade para esclarecer esta plateia, e para esclarecer a população sobre este 

assunto. O assunto é o seguinte: no seu primeiro mandato em Vimioso impulsi-

onou o surgimento e o desenvolvimento de uma cooperativa de transformação 

de azeite em Santulhão, o chamado lagar cooperativo. Sei que iniciaram esse 

trabalho com cinquenta e cinco sócios fundadores, dos quais cada um pagou 

quinhentos euros de quota, o que totalizou vinte e sete mil e quinhentos euros. 
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Pelas informações que me deram houve pessoas que pagaram mais. Esse pro-

jeto foi submetido, no âmbito de um programa AGRIS, na altura os programas 

AGRIS eu ainda submeti alguns para outras medidas, eram financiados a cin-

quenta por cento. Eu penso que o início da obra, e estou-lhe a perguntar isto 

porque eu era vereador na altura, eu acho que o desenrolar da obra o desenro-

lar dos investimentos, eu já era vereador nesta altura, conjuntamente com o 

José Prada, portanto, também apoiei algumas medidas. Não sei exatamente 

quando começaram a construção desse lagar, o certo é que, e desminta-me se 

eu estiver a dizer alguma barbaridade. Penso que a câmara pagou projetos de 

arquitetura, se estou errado desminta, se estou errado não sei, não tenho já em 

minha memória aquilo que a câmara fez para o desenvolvimento desse projeto, 

mas eu penso que a câmara beneficiou esse investimento, financiando ou 

apoiando esses projetos de arquitetura, no projeto de submissão ao programa 

AGRIS. A câmara andou a trabalhar lá com funcionários, com máquinas na 

implantação do edifício, na minha opinião houve trabalhos da câmara municipal 

nesse determinado investimento, assim como houve também trabalho nas fun-

dações na implantação do edifício da Cooperativa Mirandesa. Por aquilo que 

sei e me foi dado a conhecer, há bem pouco tempo, a grande maioria dos só-

cios pelas razões que eles próprios saberão decidiram vender as suas quotas. 

E por aquilo que se diz por aí, mas eu não ligo a tudo que se diz por aí, é por 

isso é que eu quero que você diga aqui, o senhor presidente comprou as quo-

tas aos restantes membros sendo que, basicamente, já só dos locais cerca de 

quatro dos sócios originais é que detêm algum capital dessa cooperativa, sen-

do que a outra nova sociedade que surgiu que também me dizem que o seu 

genro é um dos donos dessa sociedade detém setenta e cinco por cento da 

sociedade. A mim, transmitem-me estas informações e custa-me que isto fique 

por esclarecer e, como também não é candidato no próximo mandato, acho 

que há aqui uma oportunidade de esclarecer devidamente este assunto. Por-

tanto, aquilo que lhe peço é que esclareça este assunto para todos aqueles 

que estamos um pouco confusos sobre os contornos deste processo, porque 

este é um processo que a Santulhão diz respeito, há aqui também elementos 

de Santulhão nesta plateia e, portanto, peço-lhe que dê um esclarecimento em 

relação a todo este processo. Termino, desejando-vos, a todos, os maiores 

sucessos políticos, o maior sucesso para o concelho para os próximos quatro 
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anos, se tudo vos correr bem, é bem para o concelho, é bem para todos nós e 

é isso que eu desejo. Aos meus amigos, aos meus verdadeiros amigos, aque-

les que sabem que o são e sabem a quem me estou a dirigir, muito obrigado, a 

todos vós, por terem estado comigo, a meu lado em aqueles determinados 

momentos bons e menos bons que a política também nos leva a momentos 

muito maus, a nível pessoal devido a algumas rasteiras que me passaram por 

questões políticas, por determinadas pessoas, não aqueles que representam 

os órgãos municipais e executivos. Mas há pessoas que me causaram algumas 

maldades, mas não saio daqui com ressentimentos. Saio daqui com a consci-

ência tranquila de que tudo fiz e que com tudo colaborei com este e outros an-

teriores executivos, saio de consciência tranquila, desejando-vos, a todos, as 

maiores felicidades. Pensem sempre e ponham sempre e acima de tudo os 

interesses das vossas freguesias acima de tudo, e aqueles que já estão eleitos 

à partida porque alguns de vós estais eleitos. Sabemos bem a falta de gente 

nas nossas aldeias e o acelerar do despovoamento, Nas próximas, vai ser pior 

ainda, menos gente haverá isso faz com que vocês tenham uma responsabili-

dade ainda muito maior, no exercício das vossas funções para os próximos 

quatro anos. Termino, desejando-vos as maiores felicidades a todos”. ------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: “ 

Muito obrigado senhor vereador pela sua intervenção. Vamos então passar à 

resposta e agradeço ao Jorge Fernandes trazer para aqui isto porque, enfim, 

dizem muitas coisas e daquilo que dizem muitas vezes é mentira. Você esteve 

a dizer que, ao longo da sua vida, que lhe fizeram muito mal, enfim, desta vez 

calhou-me a mim. Ao longo da minha vida, dei o meu exemplo quer como fun-

cionário público quer como empresário e como político. Ainda bem que traz 

isto. Em Santulhão, criou-se um lagar, esse lagar não é uma cooperativa, é 

uma sociedade por quotas, portanto, não tem nada a ver uma coisa para a ou-

tra. Você sabe o que é uma sociedade por quotas? Não. Disse que era coope-

rativa, um lagar cooperativo. É uma sociedade por quotas. Havia cinquenta e 

seis sócios. A única coisa que eu pus foi o terreno para se construir o lagar, 

dei-o. Dei o terreno e surgiram cinquenta e seis amigos iniciou-se a construção. 

A partir de uma determinada altura, estes anos passados, o lagar começou a 

ficar obsoleto, eu cheguei à conclusão que aquele lagar podia findar. Nós, ao 

criar o lagar de Santulhão, criamos outro em Lagoa que é a minha terra natal. 
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O lagar de Lagoa, neste momento, está na falência está numa situação que as 

pessoas não quiseram investir porque as máquinas estão obsoletas. Ia aconte-

cer a mesma coisa em Santulhão. Inicialmente, pensei que aquilo se iria resol-

ver e tentei, de facto, adquirir as quotas, como você pode adquirir, como eu 

posso adquirir as suas quotas do mel, exatamente, foi o que aconteceu com os 

sócios, eles também as quiseram vender, ninguém foi pressionado a vender as 

quotas, as pessoas venderam-nas porque quiseram, porque entenderam que o 

preço que lhe davam pelas quotas era o que eles queriam. E, portanto, o lagar 

para que não acontecesse o que aconteceu em Lagoa, eu tentei, de facto, que 

alguém tivesse a maioria e foi essa a razão, porque eu adquiri as quotas. A 

câmara nunca lá pôs um prego, nem nunca fez nada naquele lagar, ponto as-

sente. Nem nunca foram lá, nem os trabalhadores da câmara, nem a câmara, 

isto que fique claro. Eu, pessoalmente, as minhas quotas iniciais ainda as te-

nho lá e há mais pessoas que ficaram com as quotas que não as venderam. Eu 

não vendi as minhas pessoais e parte das pessoas não venderam as quotas. 

Venderam a maioria porque me interessava a mim que vendessem a maioria 

por causa da gestão do lagar e por causa do lagar não ficar obsoleto e não ha-

ver, de hoje para amanhã, o que aconteceu no tal lagar de Lagoa. O meu genro 

não tem nada a ver com o lagar, nunca teve nem tem. A pessoa mais respon-

sável pelo lagar sou eu, fui eu que dei o terreno, fui eu que fiz tudo por tudo 

para que o lagar nunca tivesse problemas, fui eu que fui o fiador do lagar para 

conseguir o dinheiro para a construção, fui eu que arquei com essas responsa-

bilidades. Ficou tudo pago. As pessoas que venderam as quotas uns recebe-

ram vinte por cento, outros dez por cento, outros até as queriam dar eu recebi 

setenta e cinco por cento. Ninguém perdeu naquele lagar, toda a gente ganhou 

dinheiro. Agora, as pessoas que quiseram vender venderam, ninguém os obri-

gou a vender. Não sei se isto está claro para si aquilo que estou a dizer ou se 

tem alguma dúvida. Eu não quero que fiquem aqui dúvidas para ninguém. Às 

vezes, quando penso nisto ou na política, de facto estive aqui quase trinta anos 

na política, mas os últimos vinte anos foram de intervenção direta e criei muitas 

amizades. Mas, de facto, há pessoas que nunca na vida fizeram nada, parasi-

tas não sabem fazer mais nada se não falar mal das pessoas. Eu tive exemplos 

ao longo da minha vida desde que comecei como funcionário público, com vin-

te anos até hoje, e graças a Deus saí sempre pela porta grande e quero conti-
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nuar a sair. A ideia disto foi o que fiz com a mirandesa, dar um futuro risonho 

às empresas. Ó Jorge, eu fico doente com as coisas que avançam acerca de 

mim. Criei muitas amizades mas de facto também há pessoas que não esque-

cem. Eu vim para aqui para ser Presidente de Câmara de todos. Tentei sê-lo. 

Fui um indivíduo independente nunca pertenci a partido nenhum nem PSD, 

nem PS, nem nenhum. Votei sempre em vários partidos. Para mim o partido é 

a pessoa e é por isso que olho para as pessoas. Desse lagar, as quotas foram 

cedidas a uma grande empresa que se comprometeu comigo a fazer mais duas 

linhas, a ampliar o lagar. A candidatura estava feita e eles comprometeram-se 

comigo e, quando lhe fiz a escritura das quotas, queriam montar mais duas li-

nhas. É essa a responsabilidade que eles têm para comigo. E se não monta-

rem mais duas linhas ou pelo menos não duplicarem a produção do lagar, que 

as quotas vão reverter a favor das pessoas que as têm, existe esse compro-

misso. Mas, a mim, o que me interessa ali não é isso, interessa-me é valorizar 

o azeite. Nós estamos a vender o azeite a um e noventa e a dois euros. É uma 

miséria, de facto, para a produção. Tanto trabalho que nós temos para vender 

o azeite o litro a um ponto nove, dois ou até menos. Nós temos de trazer al-

guém que tenha o conhecimento do mercado internacional e nacional e que 

ponha o azeite num determinado valor dentro do valor que ele tem, não com o 

valor desses azeites que andam por aí nos supermercados, um azeite com 

qualidade. Era isso que eu gostaria que aparecesse, gente nesse sentido. Foi 

por essa razão também que a mirandesa veio para aqui. Há bocadinho, falou-

me na zona industrial, na zona industrial estão lá cortiças, estão cogumelos, 

estão cereais foi tudo para lá na altura que você foi. De facto, é importante são 

produtos endógenos, isso é importante foi sempre isso que quis fazer do nosso 

concelho. Penso que se alguém tiver alguma dúvida acerca disto, eu gostaria 

que o dissessem porque já agora aproveito, porque não é só essa situação do 

lagar mas a situação de eu tentar contagiar a gente da minha terra para que 

investissem lá e o que eu fiz e, como você sabe, a nossa pecuária no nosso 

concelho não vai a lado nenhum senão fizer aquilo que estou a fazer, que era 

aquilo que os governos sucessivos deviam ter feito. esqueceram o nosso con-

celho. Era fazer o emparcelamento, para ver se contagio aquela gente de for-

ma que haja produção, que haja criação de postos de trabalho. Em Santulhão, 

sabe quais são os postos de trabalho que há? São o meu e tenho lá duas pes-
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soas comigo, e o lagar. De resto, não há mais nenhum posto de trabalho cria-

do. Isso não pode ser. Nós vamos ficar sem gente a breve prazo e se não hou-

ver estas empresas que venham para aqui ou que nós as cativamos, foi o caso 

da mirandesa, foi o caso concreto das termas, foi o caso concreto da minha 

empresa da sociedade agrícola, que neste momento tem uma, mas gostava 

que tivesse mais, gostava de contagiar aquela gente tentasse fazer o emparce-

lamento, mas isso não é um trabalho nosso, devia ser um trabalho dos gover-

nos, mas como isso não dá votos, deixa para lá. Não sei se têm mais alguma 

dúvida acerca disto. Eu depois, esqueci-me às vezes ficamos com alguns ner-

vos, do emparcelamento, então as pessoas dizem o José Rodrigues anda a 

roubar terrenos. Como acham isso possível? Vocês, se tivessem um terreno e 

lho roubassem não se manifestaria? E depois dizem isto. Nunca tive um pro-

blema com ninguém. Já fiz transações, negócios na aldeia, trocas e compras 

com mais de duzentas pessoas, terrenos que estão a monte, não terrenos bons 

porque os bons na minha aldeia valem muito dinheiro, felizmente. Agora, os 

que eu estou a comprar são terrenos de estevas, são terrenos que eu estou a 

tentar corrigir de forma a que fiquem bons e é isso que eu quero. Portanto, não 

sei se há mais alguma dúvida acerca disto. Você disse que havia aí pessoas de 

Santulhão, gostaria que dissessem se têm alguma queixa que a façam, se tiver 

mais alguma dúvida agradeço que a ponha. Fez muito bem e fico-lhe agradeci-

do por essa sua questão. Ficou, agora, claro daquilo que eu fiz. Fi-lo para bem 

da população, só que há sempre determinadas pessoas, que é aquilo que você 

diz, muitas vezes tentam denegrir a imagem da pessoa. De facto, não tenho 

vinte anos, nem trinta, nem quarenta. Tenho já setenta anos e, até hoje, feliz-

mente nunca tive um problema quer em tribunal, quer com pessoas. Tive sem-

pre abertura como tive consigo e como esteve comigo na vereação e com ou-

tras pessoas tive sempre o comportamento que tenho e que quero continuar a 

ter. Não sei se mais alguém quer mais algum esclarecimento, não havendo 

mais ninguém, gostaria de pedir se mais alguém deseja intervir”. -------------------

------- Usou da palavra o Senhor Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

José António Cerqueira da Costa Moreira. Disse: “Como é sabido, eu cheguei 

aqui a Vimioso no dia um de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis e termi-

nei o meu serviço em março deste ano. Foram trinta e quatro anos. O que que-

ro aqui fazer é um manifesto de agradecimentos. Agradeço a toda a população 
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de Vimioso a simpatia, o carinho e o fazer-me sentir integrado nesta sociedade 

maravilhosa que é Vimioso. Deixo, também, uma palavra para os utentes do 

Centro de Saúde de Vimioso, quer os residentes quer os não residentes ou 

seja os emigrantes. Alguns, eu comecei a tratá-los, mais tarde tratei os filhos 

deles e mais tarde ainda tratei os netos. E a sensação que eu tive da, maioria 

das pessoas, é que era útil e que fui útil neste concelho. Isso para mim, é mais 

que suficiente. Agradeço, também, ao Partido Social Democrata porque fize-

ram-me demonstrar que eu era importante para a vida política, para a vida de 

Vimioso e para as gentes de Vimioso. Estive diretamente integrado na vida po-

lítica de Vimioso, fiz tudo o que achava que era melhor para Vimioso. Se algu-

ma coisa não fiz peço desculpa, é porque não pude ou não soube. Finalmente, 

para os elementos do Partido Socialista o meu sincero agradecimento porque 

sempre me trataram com simpatia, respeito e nunca senti o mínimo de hostili-

dade da parte deles, apenas e só, como adversários que fomos e espero eu 

que seremos. Isto, da minha parte, não é um adeus é um para sempre. Muito 

obrigado pela vossa atenção”. -----------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União 

das Freguesias de Caçarelhos e Angueira, Licínio Ramos Martins. Disse: “Só 

uma breve intervenção. Isto, nesta altura, fica um bocadinho quente e às vezes 

diz-se um bocadinho aquilo que não é. Tem havido algumas referências relati-

vamente às freguesias onde não se constituíram duas listas. Isto que fique mui-

to claro, não tem nada a ver com desertificação, evidentemente que há um de-

créscimo da população, evidentemente que a compensação das juntas de fre-

guesia ou dos membros das juntas de freguesia não é tão significativa assim 

que justifique muitas pessoas saírem do seu conforto familiar para abraçarem a 

causa pública. Mas, também, não é verdade que haja algum tipo de pressão 

para que não se constituam outras listas, isto que fique definitivamente bem 

claro. Hoje, o meu amigo Jorge Fernandes falou aqui um bocadinho da deserti-

ficação. É verdade, mas ainda há gente suficiente para constituir listas, noutros 

contextos e porque, hoje, já se falou muito do que se ouve lá fora e eu, tam-

bém, não ando distraído, obviamente até porque sou candidato novamente. 

Fala-se em pressões, eu convido toda a gente a ir à sessão de esclarecimento 

quando ocorrer nas aldeias da minha união de freguesias e que alguém diga 

se, nalgum momento, eu ou qualquer pessoa ligada à minha candidatura, exer-
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ceu qualquer tipo de pressão sobre outras pessoas. Isso não existe, não vale a 

pena estar a insistir, não é um bom argumento de campanha, diga-se anteci-

padamente. Não é porque as pessoas que o usarem correm seriamente o risco 

de serem desmentidas pelas próprias pessoas da aldeia. Isso acho que deve 

ficar ponto assente. Já agora que estamos no preâmbulo da campanha eleito-

ral, vai arrancar para a semana que haja a máxima serenidade. Terei todo o 

gosto em receber e até participar nas sessões de esclarecimento nas aldeias 

da minha freguesia, quer pelo partido pelo qual me candidato, quer pelo partido 

que não é oposição à candidatura da junta de freguesia, mas é concerteza 

oposição à candidatura da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. O 

Jorge Fernandes está curioso de ver os programas, eu também obviamente, e 

toda a gente que vive neste concelho, e eu costumo acordar neste concelho, 

também é verdade, mas para além daqueles que acordam e adormecem neste 

concelho e que trabalham diariamente e que o escolheram para residir, educar 

os seus filhos, inclusivamente, na única escola do concelho. Mas, também, 

agradecer aqueles que como o Jorge Fernandes e o Jorge Fidalgo que não 

acordam neste concelho, mas vêm para este concelho criar riqueza, ajudar as 

pessoas, e prestar o melhor serviço público possível. Portanto, eu acho que os 

meus colegas presidentes de junta de freguesia, aqui presentes, todos estarão 

agradecidos aos sucessivos executivos da câmara municipal por toda a ajuda 

que têm dado às juntas de freguesia. Se, em algumas freguesias, não existe 

oposição, provavelmente, é o reconhecimento do mérito do trabalho realizado 

pelos executivos vigentes. E julgo que essa sim será a principal razão, mais 

que a desertificação, mais que a pressão que não existe, e se não existe eu 

acho que foi o mérito. E esse mérito acho que deve ser reconhecido porque, 

em política, vale tudo, quase tudo, mas não tudo. Acho que esse mérito deve 

ser devidamente reconhecido. Sabemos que as coisas não acontecem tão rá-

pido quanto nós gostaríamos que acontecessem. Sabemos que as obras tão 

projetadas, algumas têm que ser a médio e longo prazo para se alcançarem. 

Sabemos que os financiamentos são aquilo que são e, portanto, temos que ter 

a paciência que as pessoas que vivem no interior, em concelhos como o de 

Vimioso, se habituaram a ter. Vamos ser todos muito pacientes, nesta altura de 

campanha, tolerantes, responsáveis, porque eu registo que na intervenção do 

Jorge Fernandes, para mim foi o mais marcante a responsabilidade que atribu-
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íste aqueles que somos candidatos sem adversários. Eu disse isso na apresen-

tação da candidatura na minha aldeia, há quinze dias atrás, que o facto de não 

ter adversários só aumenta a responsabilidade, sem dúvida, terei de ser oposi-

ção de mim próprio. Cada dia que assentar a cabeça no travesseiro vou ter que 

refletir muito bem sobre aquilo que fiz, sobre aquilo que tenho para fazer, corri-

gir o que estou a fazer mal e tentar dar o meu melhor, diariamente, para que as 

populações de Caçarelhos e Angueira que confiam, que dão este voto de con-

fiança, que é inequívoco”. -----------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: “ 

Tratando-se da última sessão deste mandato, a última em que participo, permi-

tam-me esta intervenção: foi uma honra ter servido o nosso concelho durante 

vinte anos, doze como Presidente de Câmara e oito como Presidente da As-

sembleia. Agora aos setenta anos acho que é a altura certa para me retirar da 

vida política ativa e deixar que outros, mais novos, tenham oportunidade de 

exercer com novas ideias e muito dinamismo. Quero agradecer a todos que 

ajudaram no desenvolvimento da nossa terra. Quero, também, lembrar que fui 

um Presidente de Câmara que aceitou candidatar-se como independente nas 

listas do PSD. Agradeço aos órgãos distritais e concelhios a confiança que em 

mim depositaram. Quero, também, dizer que saio desiludido pela política dos 

sucessivos governos de Portugal: esqueceram o interior e, principalmente, o 

nosso concelho Vimioso. Lembro que tudo se fez para que a nossa população 

não deixasse a nossa terra, pois tomaram-se medidas pioneiras, tais como o 

prémio do bebé do ano, terrenos para indústria a um cêntimo, a exploração de 

águas termais, a cedência de terrenos para muitos fins. Não sei como agrade-

cer, a todos, que ao longo destes vinte anos me ajudaram, pois sem eles a 

obra que se fez não seria possível. Não posso esquecer todos os colegas do 

executivo que, ao longo dos doze anos como Presidente de Câmara, desde o 

mais velho, o nosso saudoso e amigo Ventura, até aos mais novos como o 

atual Presidente Jorge Fidalgo. Foram vinte anos inesquecíveis, a criação de 

amizades, tenho a consciência tranquila que fiz o melhor que pude para o de-

senvolvimento do nosso concelho e o bem-estar da nossa população. Agrade-

ço a colaboração de todos desta Assembleia com as vossas propostas que 

foram importantes para o nosso concelho. Um último pedido, desejo que esta 

campanha que agora se inicia decorra o melhor possível, com civismo e respei-
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to e que os vencedores continuem a engrandecer o nosso concelho, Um abra-

ço amigo e sempre ao vosso dispor. Muito obrigado e até sempre”. ----------------

------- Tratando-se da última sessão da Assembleia Municipal do presente 

mandato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia colocou a ata à votação 

em minuta, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------- 

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

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

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

 

                               

                                O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 
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