
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 03/2021 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO 

Presidente: - Luís Augusto de Melo Guimarães 

1.ª Secretária: - Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

2.º Secretário: - José António Costa Ferreira 

Hora de Abertura: - 09.30 Horas 

Outras presenças: - A Câmara Municipal esteve representada pela Senhora Presidente Júlia 

Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues e pelos Senhores 

Vereadores: 

 - Orlando Ferreira Pires 

 - Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 - Vera Cristina Quintela Pires Preto 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 - José Miguel Romão Cunha 

 - Sílvio António dos Santos 

---------- O Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a Sessão por haver quórum. 

 

Informações da Mesa da Assembleia Municipal. 
 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Dado já haver quórum, começo por cumprimentar todos os Senhores Deputados presentes e aqueles que nos estão a acompanhar à 

distância, a Senhora Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, bem como aos Senhores membros do público e comunicação 

social. Muito bom dia a todos, vamos então dar início à nossa Sessão. 

Espero que tenhamos uma sessão rápida, mas extremamente produtiva. Estou certo que vai acontecer. 

 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse: 

Senhor Presidente, Senhor Secretário, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores Presidentes 

de Junta, Comunicação Social e Público presente, bom dia. 

Feita a chamada passo à ordem das restantes informações, relativamente ao expediente, informo que o mesmo se encontra para 

consulta junto do Setor de Apoio aos Órgãos Municipais, para consulta em horário regular. 

Relativamente à mobilidade da Assembleia, queria que tomassem conhecimento das seguintes substituições: 

A Senhora Deputada Sandra Cristina Bento Gomes é substituída pelo Senhor Deputado Paulo Jorge Pereira da Costa Afonso; 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Telhas Joaquim António Morais Clemente é substituído por Hélder Armando 

Ruivo Castelo. 

 

Registo de Faltas. 

Sandra Cristina Bento Gomes, Joaquim António Morais Clemente. 

 

Apresentaram justificação de Faltas: 

- Sandra Cristina Bento Gomes: Sessão de 28 de maio de 2021; 

- Joaquim António Morais Clemente: Sessão de 28 de maio de 2021. 

 

DELIBERAÇÃO: A Mesa da Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dos membros 

mencionados. 

1.º Período de Intervenção do Público 
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1 – Público - 1.º Período de Intervenção do Público. 
 

---------- A Senhora Secretária da Assembleia Municipal LUÍSA BELCHIOR disse:  

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Pergunto junto do público quem é que se quer inscrever para intervir? 

Registo uma inscrição do público. 

 

---------- O Senhor Munícipe MANUEL BRÍZIDO disse: 

Senhor Presidente, Senhora Secretária, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Antes de iniciar a minha intervenção, quero fazer um pedido de desculpa, na pessoa do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia e 

dos presentes, em relação à última Assembleia. Não cumprimentei os presentes, por isso, deixo um pedido de desculpa. 

Senhor Presidente, as Juntas de Freguesia à mercê de alguém, sem tirar o mérito a quem quer que seja, como até aos Presidentes, se 

calhar, alguns com menos dificuldades em querer, outros com alguns problemas em realizar trabalhos nas mesmas. Deixaria aqui 

uma nota de que a Senhora Presidente devia criar uma equipa que realmente estivesse mais próxima dos Presidentes que, muitas 

das vezes, quando pensam em realizar trabalho nas Freguesias pudesse ser mais barato, mais económico, mais rápido e mais bonito. 

Senhor Presidente, para quê perder o meu tempo sem ninguém me pagar nada? Sou o único peregrino a fazer intervenções. Coloco 

perguntas sem obter respostas. A Senhora Presidente só responde àquilo que quer e lhe interessa. 

Senhor Presidente, foi falado numa Assembleia que a Rua Vale da Cerdeira, no Bairro dos Peleiros, iria ser reparada. Até ao 

momento nada. Pergunto: qual o ponto de situação? Seguimento dessa que vai entroncar na Estrada Nacional 15 que também devia 

ser feito algo, porque ainda é um caminho que está em terra batida, na qual existem bastantes entradas e saídas. 

Senhor Presidente, não só há críticas, como também há elogios. Aqui quero deixar um elogio à Câmara Municipal de Mirandela e a 

quem lidera o chefe dos varredores e à sua equipa, porque fizeram um trabalho digno, muito bem feito em relação ao Bairro Tua 

Sol. O nosso agradecimento e em nome dos moradores do Bairro Tua Sol. 

Senhor Presidente, chamo à atenção a falta de sinalética no Bairro Tua Sol. Há cruzamentos extremamente perigosos. Já foram 

feitas cartas à Câmara, até ao momento, sem obter qualquer resposta. 

Senhor Presidente, ao ir para a Bronceda, do lado direito, onde a Senhora Presidente chama um bairro, eu chamo-lhe um 

acampamento. A Senhora Presidente diz que não pode interferir num lugar que é privado. Estou de acordo, mas pode interferir na 

recolha do lixo que por ali se encontra espalhado. Está a destruir a fauna e a flora. 

Senhor Presidente, a estrada de S. Pedro Vale de Conde, Lamas de Orelhão e Rego de Vide - Cobro vai ser reparada ou não? Se 

sim, quando? Se não, as pessoas deveriam dar a compensação a quem a merece. 

Senhor Presidente, falei das fontes do Cobro e Rego de Vide que estão a ficar danificadas. Deveriam ser reparadas por alguém que 

tivesse um pouco de atenção e que guardasse um pouco de respeito para com aquilo que os nossos antepassados nos deixaram, sabe 

Deus, muitas das vezes, com tanto esforço e tanto carinho. 

Senhor Presidente, é uma vergonha no século XXI, no Rego de Vide os saneamentos encontram-se a correr a céu aberto para uma 

linha de água. No Cobro, pior. Não há saneamentos e pagam-nos. A minha mãe tem meses que paga seis euros, mas só tem direito 

a um esvaziamento a custo zero por ano, porque senão são, salvo erro, 80,00 € cada esvaziamento de fossa. 

Enquanto em Valbom dos Figos, segundo dito pelo Dr. Mesquita, pagam saneamentos, não têm saneamentos, mas cada vez que 

precisam de esvaziar uma fossa é sempre a custo zero. Porquê? Há pessoas de primeira e de segunda classe? Pergunto. 

Senhor Presidente, sei que não gostam de ouvir determinadas coisas que digo, mas a verdade é “filha de Deus”. Tanto faz que seja 

o PS agora, como daqui a uns dias o PSD. Cada vez sou mais imparcial. Não gostam, paciência. 

Queria perguntar à Senhora Presidente por causa de dois postes que ficou de colocar na Rua D. Manuel I em Rego de Vide, 

Freguesia de Cobro. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhora Secretária, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores Presidentes de Junta, 

Comunicação Social e Público presente. 

Agradecer a participação do Senhor Manuel Brízido, pelas questões que coloca relativamente a várias situações que, como cidadão 

atento, levanta nesta Assembleia Municipal, por isso, o meu agradecimento e o agradecimento de todo o Executivo. 

Em relação ao Vale da Cerdeira, dizer que foi aprovada na última Reunião de Câmara o Projeto Vale da Cerdeira intitulado 

“Requalificação dos troços entre a Avenida Sá Carneiro e a Rua Eng.º José Machado Vaz, passando pelo Bairro de Vale da 

Cerdeira – 1ª FASE”. Foi aprovado na Reunião de Câmara no dia 20 de maio. É uma empreitada que ultrapassa os 750 mil euros e, 

portanto, vai ser lançado o concurso público e tem de ir a visto do Tribunal de Contas. 

Os moradores estão informados do ponto de situação desta grande obra para o Vale da Cerdeira. É a 1.ª fase, até porque o projeto 

envolve uma 2.ª fase que é a pavimentação até à estrada nacional. 

Quanto à questão do elogio aos funcionários, partilho da mesma opinião. De facto tem havido um esforço muito grande da parte 

dos serviços operacionais, no sentido de poder recuperar o tempo relativamente ao confinamento que houve, foram praticamente 

dois meses. Quer em relação aos jardins, quer em relação à limpeza urbana, tem sido um esforço redobrado. 

Relativamente à sinalética, isso está a ser acompanhado pela Divisão de Obras e Municipais e Urbanismo. O Arquiteto Henrique 

tem feito um esforço para comprar alguma sinalização e fazer alguma sinalização, vou verificar o ponto de situação. 
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Em relação ao local privado, tem ali um acampamento da comunidade cigana, é um local que está sinalizado e em conjunto com 

outras entidades tudo está a ser feito para poder dar mais dignidade ao espaço, mas tem de haver a concordância do dono da 

parcela. É um local que está sinalizado e que vai ser objeto de alguma intervenção, sob o ponto de vista da saúde pública. 

No que diz respeito à estrada de Rego de Vide, é com muita satisfação que lhe posso dizer que chegou hoje a assinatura do contrato 

da empreitada, é a Beneficiação da Estrada Municipal 154 a Rego de Vide. É uma empreitada que já foi objeto de concurso 

público, já temos o contrato com o empreiteiro, portanto, seguirá as regras normais. A empreitada tem um valor de 537.331,40 € e 

tem um prazo para conseguirmos, depois da assinatura do contrato e conseguirmos assinar o auto de consignação da obra, arrancar 

a obra de acordo com o projeto que foi feito na Divisão de Obras Municipais e Urbanismo. 

Quanto ao Saneamento do Cobro e Rego de Vide, este é um problema que já temos desde sempre, mas as regras relativamente à 

limpeza das fossas são iguais em todas as situações, ou seja, quer em Valbom dos Figos, quer em Rego de Vide, deveríamos ter 

ligações diretas ao saneamento, isso não acontece também em alguns bairros da cidade. Portanto, tem sido feito um esforço de 

ligação de saneamentos, por exemplo, de Bronceda, Marmelos e estamos a fazer de forma faseada, porque não conseguimos 

atender a todas as situações. 

Relativamente aos dois postes na Rua D. Manuel I, foi uma situação que foi sinalizada. Julgo que o Presidente da Junta de 

Freguesia terá informações sobre isso, mas o pedido vem sempre da Junta de Freguesia. Não sei se houve o pedido da Junta de 

Freguesia para a sinalização dos postes. Já tivemos uma reunião com todas as Juntas de Freguesia e com a EDP para o alargamento 

da iluminação pública, tem sido feita, os Senhores Presidentes de Junta sabem disso, a colocação de postes, às vezes de forma mais 

demorada do que aquilo que nós gostaríamos, mas isso é um processo que está a ser acompanhado pelo Eng.º Paulo Verdelho sob a 

tutela do Senhor Vereador José Cunha. 

Ordem do Dia 

2 – Período da Ordem do Dia. 

2.1 - Debate alargado sobre as Freguesias/Uniões de Freguesias. 
 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Senhores Deputados, esta Sessão foi convocada ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 28, é uma sessão extraordinária, e advém, 

como os Senhores sabem, de uma recomendação feita por mais de dois terços dos Deputados do Plenário para o debate alargado 

sobre as Freguesias. 

Esta recomendação foi para este mandato. Hoje será, portanto, a nossa última sessão dentro deste formato. 

Antes de iniciar, quero fazer uma pequena introdução e também exprimir um pensamento muito sincero. 

Como sabemos, o Poder Local constitui um dos três níveis de governação pública previsto na Constituição. 

Ele é composto pelas autarquias locais, que se subdividem em Municípios (cujos órgãos são a Câmara Municipal e a Assembleia 

Municipal) e as Freguesias (cujos órgãos são a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia).  

O Poder Local, em especial as Juntas de Freguesia, têm a sua principal força, inegavelmente, na proximidade às populações, 

afirmando-se como a primeira voz do povo. 

Mas nem todas as Juntas de Freguesia podem falar a uma só voz, pois existem em Portugal atualmente 3.092 Freguesias com 

diferentes índices populacionais e realidades socioeconómicas bem distintas. 

Porém, pela Lei 75/2013, de 12 de setembro de 2013, as autarquias locais viram as suas competências reforçadas, com acréscimo 

de competências próprias e possibilidade de celebração de Contratos ou protocolos inter-administrativos dos Municípios nas 

Freguesias, introduzindo o Princípio da Delegabilidade. 

Prática aliás já a funcionar no nosso Concelho, por iniciativa do atual Executivo. 

O exercício do poder local nas Freguesias não é fácil, pois é necessário um conhecimento profundo da realidade da sua Freguesia, 

das suas gentes, hábitos e dinâmicas. 

E mais, apenas com esse conhecimento, é possível a correta definição de programas de governação local adequada à realidade de 

cada Freguesia, tão diferentes umas das outras. 

Compete aos eleitos a criação de proximidade, seja através do desenvolvimento de programas que aproximem a população, seja 

através da facilidade de acesso aos cidadãos às informações e decisões. O que é muito importante nesta governação das Freguesias. 

O cidadão deve encarar o Presidente da Junta como o seu primeiro grande parceiro, aquele a quem se deve dirigir em primeira 

linha... 

… e os Presidentes das Juntas devem assumir e ter consciência dessa grande responsabilidade de proximidade com o povo, 

devendo reforçar os meios de comunicação com a população, agilizando-a e promovendo-a. 

Os Presidentes das Juntas eleitos foram escolhidos pelo seu povo, a quem diariamente têm a obrigação de prestar contas do 

exercício do seu mandato, seja na pastelaria local, no restaurante ou até na missa... aliás, função que é uma prática, pelo menos dos 

nossos Presidentes de Junta do concelho. 

… tarefa muitas vezes nada fácil. 

A sua vida passa também a ser a vida da Freguesia que representam, numa quase confusão entre o cargo e a vida pessoal, com 

obrigatoriedade de entrega sem horário ou tempo, constituindo o seu mandato, a assunção séria e responsável da obrigação de fazer 

mais e melhor pela autarquia e pelo povo que o escolheu. 
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Os eleitos nas Freguesias não olham apenas para os mapas, nem para as estatísticas..., vão ao local, vêm e sentem a realidade das 

coisas, falam com as pessoas. Isto é uma realidade absoluta. 

Os eleitos das Freguesias misturam os afetos pela terra, que também é sua, e pelo povo que os elegeu, mas com a constante 

preocupação de fazer o melhor, condicionados muitas das vezes por orçamentos apertados ou insuficientes. 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, 

Esta prática de gestão, que estou certo todos têm exercido no vosso território, transforma-vos, muitas vezes e ao mesmo tempo, em 

engenheiros, bombeiros, jardineiros, conselheiros, etc. 

Por tudo isso, de Órgão para Órgão do poder local, quero como Presidente desta Assembleia prestar-vos, nesta sessão em que os 

senhores são os principais protagonistas, um voto de reconhecimentos pela vossa dedicação ao serviço público e pela vossa 

participação ativa na Assembleia Municipal, intervindo, acompanhando, deliberando e prestando a maior atenção, sobre a 

governação do nosso Município. 

Assim sendo, vou prestar de uma forma inédita, uma Proposta de Louvor aos Presidentes de Junta do nosso concelho. Inédita, 

porque irá ser votada apenas por aqueles que foram os eleitos diretamente para a Assembleia, se assim entenderem por bem. 

Antes desta apresentação da Proposta de Louvor, não podia deixar de solicitar ao nosso Mestre em Administração Autárquica que 

nos faça um pequeno resumo do que foi a história das Freguesias que, embora já de conhecimento, sabe sempre bem ouvir. José 

António Ferreira, agradeço a sua intervenção. 

 

---------- O Senhor Secretário da Assembleia Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA disse: 

Senhor Presidente, Senhora Secretária, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Bom dia a todos, em especial a todos os Presidentes de Junta de Freguesia do concelho de Mirandela hoje, aqui, reunidos nesta 

Assembleia Municipal dedicada exclusivamente a eles como Assembleia extraordinária. 

Querendo corresponder ao repto do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, contundo, evitando ser maçador, porventura, por 

alguns conhecerem este trajeto. No entanto, penso que se justifica uma pequena palavra, não de forma exaustiva, sobre o que é a 

Freguesia e o que é o motivo que hoje nos reúne aqui. 

Dizer e destacar que até ao liberalismo, portanto, após a revolução liberal de 1820, a Freguesia e a Paróquia eram sinónimos. Aliás, 

à semelhança do concelho e do Município. Portanto, não havendo uma estrutura civil separada da estrutura eclesiástica. 

Nesses tempos, o termo “Freguês” derivou de uma aglutinação da expressão latina “filius iglesia”, ou seja, “filho da igreja” ou 

simplesmente “filigrees”. Servia, então, para designar os paroquianos que eram, por assim dizer, fregueses do pároco. 

Com a reforma de 1835, após a nossa revolução liberal de 1820, surge então a estrutura civil da junta de paróquia que passa a ser 

autonomizada da estrutura eclesiástica e é definido também os seus limites territoriais, contudo, geralmente, coincidentes com os 

das paróquias eclesiásticas que vinham já desde a idade média e a junta da paróquia passou a designar-se Junta de Freguesia, 

fixando-se assim a diferença entre a estrutura civil – a Freguesia e a estrutura eclesiástica – a Paróquia. 

A Freguesia, como sabemos, constitui o elemento base da ordenação jurídica do poder local consagrado na nossa constituição e 

este percurso da Freguesia que deriva da expressão latina “filho da igreja” está enraizado em nós numa união muito próxima das 

populações que constituem uma Freguesia. 

Sendo a menor divisão administrativa de Portugal, semelhante à Paróquia Civil de outros países, ela coloca o Presidente de Junta 

de Freguesia mais próximo das suas populações. Pese embora haver em Portugal, das atuas 3091 Freguesias após a revisão das 

Freguesias administrativa de 2003, haver Freguesias de 2 km2 e haver outras de 888 km2, que é o caso da União de Freguesias de 

Alcácer do Sal, isso não impede que a figura do Presidente de Junta e os seus órgãos que constituem a Junta ser aqueles que dentro 

do ordenamento do poder local, coloca esses atores políticos mais próximos da sua população, num contacto que lhes permite saber 

quais são verdadeiramente os anseios dos seus fregueses, como a palavra o designa. 

A pertença a uma Freguesia, apesar de a conotação comercial às vezes não nos levar a simpatizar muito com o termo, mas o papel 

do Presidente de Junta de Freguesia, a proximidade aos seus fregueses e às suas populações é, de facto, o maior papel do Portugal 

democrático, porquanto esse Presidente de Junta e os órgãos que compõe a Junta de Freguesia são aqueles que conseguem recolher 

de forma mais próxima e mais premente tudo aquilo que são os seus anseios e as preocupações das populações que constituem a 

sua divisão administrativa. 

Nesse caso, reconhecendo o importante papel do Portugal Democrático que representam os Presidentes de Junta de Freguesia, os 

seus executivos e as suas assembleias, acompanho por inteiro a proposta do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, fazendo 

um reconhecimento devido e merecido a todos aqueles que exercem a função de Presidentes de Junta de Freguesia neste Portugal 

Democrático. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE PIRES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Se pudessem ler a proposta, agradecia. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

A proposta vem na sequência daquilo que é o meu pensamento e do meu reconhecimento como Presidente da Assembleia e com a 

ideia de distender a todos os membros desta Assembleia que foram eleitos diretamente, porque os Senhores Presidentes de Junta 

estão aqui por inerência, não vão votar neles próprios, um Voto de Louvor pelo seu trabalho durante este mandato. 
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DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Voto de Louvor 

aos Senhores Presidentes de Junta do Concelho, apresentada pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Muito obrigado pela posição tomada, e merecida, aos Presidentes de Junta. 

Espero e desejo que a sessão de hoje seja rica, esclarecedora e, essencialmente, autêntica. Vamos fechar este ciclo deste mandato, 

com uma sessão extremamente interessante e esclarecedora para todos nós sobre as vossas dificuldades, sobre as vossas vidas nas 

Freguesias e os vossos objetivos atingidos ou não e as vossas aspirações. 

Vamos iniciar as intervenções. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa PAULO PONTES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Não preparei nada para dizer aqui, hoje, porque acho que não é preciso preparar-se nada para se fazer um balanço de que aquilo 

que foi proposto por mim, mera coincidência, chega-se ao fim de quatro anos e acho que não é preciso grandes trabalhos e grandes 

reflexões para chegar à conclusão que foi o melhor que se podia ter feito para o Poder Local, quer para Mirandela, quer para as 

Freguesias. 

Por incrível que pareça e poderá parecer contraditório, tenho a dizer ao Senhor Presidente que lamento muito que esta minha 

proposta aprovada numa Assembleia Municipal nunca tenha sido cumprida. A única altura em que está a ser cumprida é 

exatamente no dia de hoje. Nunca foi cumprida, porque a minha proposta, isso estará escrito, era fazer uma Assembleia Municipal 

sempre antes do Orçamento, preparatória até para o Orçamento Municipal. Isso foi feito sempre, quando foi feito, exatamente “em 

cima” do Orçamento ou até depois do Orçamento. Estou a falar da Assembleia do Orçamento. 

Portanto, esta seria ou será a única Assembleia Municipal em que seria feita com o devido tempo de preparação para o Orçamento 

Municipal. Por outro lado, na minha perspetiva, esta Assembleia não faz sentido absolutamente nenhum. Porquê? Porque pouco 

nada ou irá servir para a preparação do Orçamento anual. 

Quando fiz essa proposta, é evidente que foi uma proposta para debater os problemas do Poder Local e os problemas locais das 

Freguesias, mas é evidente que não se limitaria só a isso e isto poderá ter um desenvolvimento futuro, um desenvolvimento muito 

mais sustentado do projeto que será, também por proposta minha nessa mesma Assembleia, de um determinado valor monetário ser 

transferido diretamente para as Juntas de Freguesia pela Câmara Municipal. Claro que não está e na minha cabeça não se limitaria 

apenas à transferência de uma determinada quantia de dinheiro que está devidamente avaliada e em que foi encontrada uma forma 

para se fazer, pelo menos o meu projeto na minha cabeça também é muito mais abrangente que isso. 

Temos dinheiro, não temos aquilo que devíamos ter, mesmo dinheiro, porque deveria ser muito mais do que aquilo que é, mas 

chega-se a uma altura que não basta só ter dinheiro. Portanto, acho que o dinheiro deverá ser muito bem gerido e deverá ser muito 

bem gasto, na minha perspetiva. É sempre relativo depois ao olhar das outras pessoas se o estamos a gastar bem ou não, mas é 

evidente que o meu projeto seria muito mais abrangente e talvez no futuro, isso depende dos eleitos locais, devem reivindicar - ou 

que seja um gabinete ou que seja uma equipa da Câmara Municipal - uma série de pessoas, uma série de técnicos dedicados só à 

Junta de Freguesia, porque não faz sentido termos dinheiro e depois não termos toda uma série de burocracias e falta de saberes 

técnicos para podermos executar esse mesmo dinheiro. Mais uma vez, isto poderá parecer contraditório, mas na minha perspetiva 

não é. 

Relativamente ao balanço que faço, e porque não se vai pedir absolutamente nada agora, por isso é que esta Assembleias deixou de 

fazer sentido para mim, não poderia ser mais positivo. Só poderia ser mais positivo se a proposta, na verdade, tivesse sido aceite 

100% como eu a tinha proposto. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

De facto, a proposta foi nesse sentido. Penso que o Orçamento é importante, mas não é o mais importante. A vida das Freguesias 

vai muito para além daquilo que é o Orçamento. 

Quanto ao timing, também temos que ter em consideração que ao longo do ano há orçamentos retificativos. Portanto, qualquer 

altura é boa para as reivindicações, para eventualmente poder haver alguma achega sobre esses Orçamentos. O Orçamento não é 

apenas o de fim de ano. 

Penso que o objetivo está mais ou menos atingido. Não vejo que esta Sessão Extraordinária se torne inútil. Pelo contrário. Ela tem 

sido extremamente interessante, extremamente produtiva e hoje vai continuar a ser. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela VITOR CORREIA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Começava por agradecer a proposta do Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes, que terminou num êxito para aquilo que é o nosso 

concelho. Parabéns por isso. Também ao Município, na pessoa da Senhora Presidente, e a todos os membros que fazem parte desta 

Assembleia e que votaram a favor, por ter agarrado esta proposta que resultou num êxito. 

Agradecer também ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Luís Guimarães, o voto de confiança proposto e a todos os que 

votaram. Sinto-me reconhecido nesse papel e acho que fizemos todos um bom resultado, sem exceção. Estivemos todos muito bem. 

Erros cometem-se sempre, naturalmente. 

De facto, é importantíssimo dizer que, de futuro, temos que agarrar a Lei da Transferência de Competências de outra forma, porque 

e agora coloco também um intróito ao Senhor Presidente da Assembleia que na sua apresentação inicial disse tudo o que era um 
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Presidente de Junta e que muitos outros perigados tínhamos, desde Bombeiros, Assistentes Socias. Tudo isso é uma grande 

realidade e nós temos, muitas vezes, sem preparação técnica, que o fazer, porque temos de dar respostas na hora. Está tudo 

interligado. 

Agradecer, mais uma vez, ao Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes, também por reconhecer que precisamos de alguém que nos 

dê apoio no terreno, porque foi criado um Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia, mas em termos de recursos humanos é 

insuficiente e pode ir muito mais longe, no sentido de todos nós podermos ser apoiados nos projetos. É uma boa verdade. O 

dinheiro nunca é demais, não é suficiente, porque temos necessidades ilimitadas, mas temos recursos muito limitados e continuarão 

a ser sempre limitados, porque nós, como pessoas que querem fazer sempre mais, teremos sempre vontade de fazer mais e os 

recursos, por bons que sejam, são ainda insuficientes. Contudo, há uma coisa que é eficiência dos gastos. Muitas vezes temos a 

eficiência dos gastos e vou falar em coisas que são do dia-a-dia, que são mea culpa também, porque não é só sucesso. Temos que 

fazer, no fundo, uma autocrítica. 

Um exemplo daquilo que estou a dizer é nós termos uma determinada verba para poder fazer um calcetamento de uma rua ou de 

um caminho e estamos a fazê-lo sem as infraestruturas básicas. E não as temos, porque não temos meios para fazer, porque se não 

fazemos a obra, não fazemos nada, pois se estivermos à espera que venha a infraestrutura, estaremos mais algum tempo à espera. 

Há esta dificuldade em gerir as duas velocidades: uma velocidade que é da Junta de Freguesia, que é a mais próxima, ágil e capaz 

de realizar e outra que obriga a um projeto, que demora mais algum tempo e fica-se fora de tempo. Portanto, é importantíssimo o 

reforço do Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia. Foi criado, foi um passo bem dado, mas tem de ser reforçado nesse sentido, 

isto é, alocar gente, de futuro, a esse gabinete. 

Em jeito de balanço, acho que correu bem. Haveria muito mais a fazer, há sempre muito mais a fazer, mas em função daquilo que 

são os orçamentos e aquilo que é obra realizada, penso que nos podemos dar, em termos de Junta de Freguesia de Mirandela, por 

satisfeitos, se bem que insatisfeitos simultaneamente por aquilo que disse. 

Não podia deixar de terminar a minha intervenção, porque fala-se muito em Presidentes de Junta, e é verdade, mas não há um 

Presidente de Junta que consiga sozinho fazer. Portanto, queria também fazer aqui uma homenagem e um reconhecimento à equipa 

toda do Executivo da Junta de Freguesia de Mirandela e a todos os Executivos das outras Juntas, porque também são elementos de 

grande importância, pois são eles também que nos ajudam e quantas vezes substituem o Presidente de Junta. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas JOSÉ CARLOS TEIXEIRA (Independente) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Tinha duas obras de grande importância na Freguesia para serem executadas durante este mandato, que era a ampliação do 

cemitério de Frechas e o restauro dos Fornos (deslocalização do MINI GAM para o mesmo edifício). Fiz chegar ao Executivo esta 

necessidade, desde o dia 26 de janeiro de 2018, aquando da visita do staff da Câmara Municipal à Freguesia de Frechas, e que 

sempre foram ignoradas pelo Executivo, entre outras obras. 

Relativamente à muralha construída no loteamento de São Miguel em Frechas, pelo anterior executivo, e repito pelo anterior 

executivo, junto à lateral do cemitério, encontra-se implantada num local de utilização descrito na planta do loteamento (zona verde 

de utilização pública), ou seja, a sua implantação esta ilegal. 

Já falei sobre este assunto cinco vezes na assembleia municipal, a primeira delas em 26 de abril de 2019, até à data nada foi feito, 

continuo a apelar à demolição desta muralha, para que possa ser intervencionada a área envolvente ao portal, que supostamente 

seria a casa do cura, datado de 1716, o mesmo se encontra no interior da referida muralha. Contudo, havendo já vários pareceres 

dos técnicos da Câmara Municipal no sentido da sua demolição. 

A Senhora Presidente prometeu e efetivamente cumpriu: Retirada do lixo do Cachão, o qual já tive oportunidade de a felicitar e de 

lhe agradecer na Assembleia Municipal de 25 de janeiro de 2019. Um ano depois veio um morador do Cachão à Assembleia 

Municipal agradecer o que o Presidente da Junta já tinha agradecido, mas isto é malabarismo político como a Senhora Presidente 

tão bem sabe fazer. 

Mas a minha questão é: existe um amontoado de lixo a 3 km do Cachão, sendo ele do mesmo proprietário, havendo já pareceres do 

Senhor Capitão da GNR e da Senhora Engenheira Fátima da Câmara Municipal de Mirandela, que é um atentado ao ambiente e de 

elevado risco de incêndio. Porque não procede à retirada deste lixo? Estou-me a referir ao lixo que está junto à Estrada Nacional 

213 ao km 60, a cerca de 300 metros de moradias da aldeia de Frechas. 

Já reportei esta situação em várias Assembleias Municipais, a primeira em 28 de junho de 2019. 

Mas o que é grave é receber uma informação, que a Senhora Presidente me fez chegar, datada de 22 de setembro de 2020, com o 

parecer de um técnico da proteção civil, com conhecimento do chefe de gabinete, que diz o seguinte e passo a citar: “Conforme 

solicitado superiormente, cumpre-me informar que à data de 21 de setembro de 2020, o mesmo terreno, sito no lugar das 

latadas/Frechas, em anexo à Nacional 213, já se encontra limpo de resíduos sólidos e vegetais. Oportunamente, este serviço tinha 

encetado diligências junto do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Mirandela, por forma a que o mesmo fosse 

removido por se desconhecer o proprietário e/ou o depositante.” Isto é falso, toda a gente sabe. Mandaram-me uma fotografia da 

entrada do terreno. Até pensei que era para os camiões começarem a proceder à limpeza. 

Tenho aqui uma série de fotografias que posso mostrar, mas faço questão de entregar à Mesa para que possa constar em ata. Foram 

tiradas ontem no local e o lixo mantém-se rigorosamente todo no mesmo sítio. 

Ainda falando de lixo do Cachão, a Senhora Presidente anda a dizer que o Presidente da Junta está com a população do Cachão 

para tirar protagonismo político. Estou-me a referir ao recente licenciamento do armazém na localidade do Cachão à empresa que 

faz a recolha do lixo indiferenciado dos cinco concelhos da Terra Quente. 

Pois bem Senhora Presidente, estou com a população como sempre estive, porque foi para isso que eles me elegeram 

democraticamente, para defender os interesses da Freguesia e dos moradores. 

Longe de imaginar uma possível recandidatura já me tinha debatido na Assembleia Municipal no dia 06 de junho de 2020, sobre 

este assunto e mantenho a mesma posição. Já a Senhora Presidente não tem a mesma postura, porque quando a questionei sobre 
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esta matéria respondeu de forma diferente da posição que posteriormente tomou. Está na ata de 06 de junho na página 56 a resposta 

que a Senhora Presidente me deu, que passo a citar: “Quanto à questão da lixeira à entrada do Cachão, de facto houve uma 

participação de uma munícipe, houve rumores de que isso ia acontecer. Não existe nenhum licenciamento, a não ser o 

licenciamento da carpintaria, na Câmara Municipal, que era o anterior proprietário e já foi solicitada informação à Resíduos do 

Nordeste relativamente à situação da concessionária a alugar a algum tipo de espaço naquele local. Para já a Câmara Municipal o 

que tem que fazer é verificar se existe algum licenciamento. A munícipe que fez a apresentação da exposição falou na possibilidade 

de isso acontecer. De facto os Serviços de Fiscalização já foram lá, não havia movimentos no local e estamos a aguardar a resposta 

da Resíduos do Nordeste.” 

Permita-me que a questione: o que mudou para proceder ao licenciamento deste armazém? Ignorou o Presidente da Junta, 

moradores que lhe pediram audiências por e-mail, telefone, mensagem, nunca quis falar durante 10 meses, para fazer uma sessão 

de esclarecimento à Junta de Freguesia nem à população e há 15 dias foi a casa da moradora do Cachão para falar e ela não quis, e 

muito bem, remeteu para os Advogados. Afinal, quem parece que está preocupada com a situação é a Senhora Presidente. Porque 

será? Por ver o número de assinaturas para a providência cautelar a engrossar e hipoteticamente começarem as cruzes a fugir do 

boletim de voto? Será isso, Senhora Presidente? 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira AMÉNIO VAZ (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Estamos a poucos meses do fim deste mandato, e por isso é altura de fazermos um balanço do que foram estes quatro anos para as 

Freguesias e, neste caso, para a minha União de Freguesias. 

Sempre reconheci que o protocolo assinado entre a Câmara e a Junta de Freguesia foi positivo para o dia-a-dia das Juntas de 

Freguesia. 

Mas as grandes obras ficaram pelo caminho, obras estas que eram essenciais para a fixação de pessoas e com isso combatermos a 

tão apregoada desertificação das nossas Freguesias. 

Todos os nossos governantes ao longo destes anos se dizem muito preocupados com a desertificação do interior do nosso país, mas 

nada se faz para quebrar essa tendência. 

O mesmo tem acontecido com as políticas desenvolvidas pela Câmara Municipal, que nada tem feito para reverter este abandono 

que se faz sentir. 

Quando aparecem pessoas a querer criar empresas nas nossas aldeias e com isso gerar emprego e fixarem pessoas, em vez de as 

incentivarem, ainda lhes dificultam mais a vida do que às empresas que se fixam na cidade. 

O mesmo acontece com quem quer construir habitação nas nossas aldeias. 

Temos que mudar esta mentalidade e criar incentivos para que os empresários e as pessoas que constroem nas aldeias sejam 

beneficiados e com isso tenho a certeza que vamos atrair cada vez mais pessoas para as nossas aldeias. 

Dizia eu que V.ª Ex.ª deixou para trás as grandes obras e que seriam importantíssimas para o sul do concelho. 

É claro que me refiro à Barragem da Serrinha, em que vossa Ex.ª, Senhora Presidente, em várias ocasiões referiu que esta obra seria 

uma realidade. 

Das duas uma, ou V.ª Ex.ª nunca quis fazer esta obra, ou então não teve capacidade política para convencer os seus colegas de 

Partido, ou seja, o Governo do Partido Socialista e a Senhora Diretora Regional de Agricultura do Norte, também do Partido 

Socialista. 

A meu ver, estavam reunidas todas as condições para que esta obra fosse, na verdade, uma realidade, pois sendo todas as entidades 

da mesma cor política, e sabendo nós da importância que cada vez mais tem a água no nosso dia-a-dia, não entendemos porque não 

conseguiu realizar esta obra. Dê V.ª Ex.ª os argumentos que der, não nos vai convencer. 

Esta era, sem dúvida, uma obra importantíssima para o setor primário, e não só, do sul do concelho e ainda mais para a minha 

União de Freguesias. Com muita pena minha, mas V.ª Ex.ª falhou e deixou ficar para trás esta obra fundamental para a nossa 

região. 

Senhora Presidente, tenho muita pena que V.ª Ex.ª não se tenha empenhado verdadeiramente para resolver este assunto. 

Embora muitas pessoas me tenham dito que não acreditasse nesta promessa, a verdade é que o meu lema é confiar sempre na 

palavra das pessoas, ainda mais quando essas palavras vêm da Presidente da Câmara. 

Mas enfim, tenho que admitir que me enganei e mais uma vez o sul do concelho vai ficar sem uma obra importantíssima, que tenho 

a certeza que iria desenvolver, e muito, a nossa agricultura e outras atividades. 

Por isso e porque sou uma pessoa exigente comigo mesmo, vou dar nota negativa à Senhora Presidente da Câmara. 

Já agora, agradecia que me informasse, se já existe data para o início das obras dos polidesportivos da minha União de Freguesias, 

em especial o de Pereira, pois, como já lhe dei conhecimento, a vedação está muito degradada e, a meu ver, está a pôr em perigo as 

pessoas que por ali se deslocam. 

Desejo a todos muita saúde e espero que daqui por uns meses já se possam dar uns beijinhos e uns abraços.” 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão VANDA PRECISO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Aproximamo-nos a passos largos do final daquele que foi o meu primeiro mandato como Presidente da Junta de Freguesia de 

Lamas de Orelhão. 
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Neste momento, embora a quatro meses do final, já me é possível fazer um balanço relativo ao que foram inicialmente os meus 

compromissos eleitorais. Nem todos se constituíram ou constituirão como uma realidade. 

Se o COVID se tornou como a principal obstáculo à concretização de alguns dos compromissos estabelecidos, foi também ele que 

tornou alguns deles menos importantes, uma vez que deu origem a novas necessidades no que respeita à população pela qual sou 

responsável. Considero que as obras, sim, são importantes e eternizam a passagem dos Presidentes pelas Juntas de Freguesia, mas 

as pessoas, e tudo a que as envolve, ganharam urna relevância superior a alguns dos projetas iniciais direcionados sobretudo para 

obras. 

Se eu fizer o balanço das obras... Sim, fizemos calcetamentos, construímos muros, reabilitamos espaços, substituímos mobiliário 

urbano, melhoramos acessos, mas as grandes obras que exigiram um outro nível de projetos, estão até ao momento ainda por 

executar e possivelmente ficarão ao nível dos projetos, dos procedimentos, dos concursos, dos subsídios já aprovados e outras 

ficarão mesmo por executar na sua totalidade. A Estrada de acesso a Fonte da Urze, o Pontão da Ribeira dos Patos em Fonte da 

Urze, a mudança do depósito da água em Fonte da Urze, a calcetamento e eletrificação da Rua das Poldras em Fonte da Urze, o 

saneamento do Bairro do Entroncamento da Bela Vista em Lamas de Orelhão, o Miradouro de Lamas de Orelhão, tudo isto são 

exemplos de obras que possivelmente não serão uma realidade quando o mandato terminar. 

Realidade foram as obras que a autonomia financeira nos permitiu concretizar. Considero que esta autonomia é muito importante, 

mas precisamos de projetos conjuntos, de projetos maiores e mais estruturados, porque as aldeias precisam de avançar para um 

patamar superior ao das pequenas obras e dos pequenos projetos. Precisam de uma outra visão, que gere outro tipo de 

desenvolvimento, que nós, Juntas de Freguesia, não podemos ambicionar fazer sozinhas. Temos ideias, temos a ambição, mas não 

temos os recursos, nem meios para o fazer sozinhos. 

E do outro lado das obras... A Covid e as Pessoas... Este, sim, penso que foi o nosso grande desafio. Percebemos, neste último ano 

e meio, as fragilidades e as necessidades que as pessoas, as nossas pessoas, muitas delas envelhecidas, têm. O nosso papel enquanto 

Presidentes de Junta foi para além das imensas competências que já tínhamos... As pessoas precisaram mais do que nunca de 

diversos apoios, que não podem ser apenas as Juntas de Freguesia a prestar. Tornou-se evidente a necessidade de serviços de 

proximidade. Também aqui precisamos de outros projetos mais vastos, que permitam estarmos todos mais próximos, mesmo quem 

tem menos capacidade de se aproximar. 

As pessoas precisam também que venham outras pessoas, que existam oportunidades de estarem juntas, de receberem visitantes. A 

cultura precisa ser estimulada nas aldeias. O Património precisa de ser explorado. As gerações mais velhas estão a partir e levam 

com elas toda uma sabedoria que precisa de ser preservada. Ao nível das pessoas, precisamos também de maiores projetos e 

também eles projetos conjuntos, que até podem ser sonhados pelas Juntas de Freguesia, mas necessitam de ser apoiados a um nível 

mais alargado para serem maiores e mais consistentes. 

De uma forma geral, penso que a Junta de Freguesia, que muito me orgulhou liderar, fez um bom trabalho, um trabalho sério e 

digno, e sobretudo atento às necessidades da nossa população.” 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta e Público presente. 

Ia dizer a Comunicação Social, mas não há maneira de termos as Assembleias online, porque pouca gente me ligava quando eu 

dizia que a pessoa não era muito séria, mas afinal o Martins tinha razão. 

Senhor Presidente quero-lhe agradecer, em primeiro lugar, o Voto de Louvor que deu às Freguesias e o reconhecimento do trabalho 

que os autarcas de Freguesia fazem. É bem sinónimo da importância deles, embora, continue a achar que a reforma administrativa 

que foi iniciada com o processo “Relvas” ficou a meio. Devia ter sido concluída, porque acho que ganharíamos mais escala, 

ganharíamos mais qualidade de trabalho e, com toda a certeza, quem ganharia com isto seriam os nossos fregueses. 

Não partilho do seu otimismo em relação ao protocolo que foi feito com a Câmara Municipal. Aquilo que foi feito com a Câmara 

foi um pequeno passo para subsidiar as Freguesias sobre aquela velha charneira de que não se queria ver os Presidentes de Junta de 

mão estendida à porta da Câmara a pedir subsídios. 

Faço este desafio a quem é político e a quem gosta de andar na política, que veja a quantidade de subsídios extraordinários que 

foram dados pela Câmara neste mandato e a quem. Este é o desafio que os políticos têm que fazer e nós, Presidentes de Junta, 

também temos que “meter na cabeça” que somos políticos. Temos um subsídio direto, mas vejam quanto foi dado de subsídios 

extraordinários e a quem. Depois digam-me se há igualdade, se há equidade e se há uma coisa que é muito importante que é o 

interesse dos fregueses. Façam esta reflexão comigo e desafio-vos a vir debater isto aqui no mês de junho na Assembleia e depois 

digam se este protocolo foi ou não foi positivo. 

Eu falo por mim. Recebi, neste mandato, cerca de 18 mil euros de subsídio extraordinário, mas diga-me porque é que não responde 

aos outros pedidos que lá tem para a cultura, para as infraestruturas rodoviárias, para nos apoiar. Porquê? Faço esta pergunta. 

Porque é que outros colegas meus, que se deram ao luxo de dizer nesta Assembleia que até prescindiam do subsídio, porque até 

recebiam muito, vieram aqui na última Assembleia levar uma boa mão cheia de dinheiro para “casa” a troco de quê? Qual é o 

trabalho que essa Freguesia desenvolve em prol dos seus fregueses? 

Vimos hoje um membro do público vir questionar a Presidente da Câmara. Então o que é que faz esse Presidente de Junta? O quê? 

É esta a grande pergunta que temos de fazer, colegas, para depois olharmos e agradecer um subsídio ordinário que nos é dado. E 

então o extraordinário? O apoio às nossas atividades, às nossas coletividades, o que é que tem sido feito? Façam este exercício, esta 

reflexão. 

Eu tenho dito isto: a COVID deu muito jeito e se vocês repararem, no último ano e meio, os autarcas foram retirados do cenário 

político em Mirandela. Nós não vamos a um evento como o 25 de abril, como o 25 de maio, nós não vamos a lado nenhum, mas há 

outros que vão. Porquê? Façam esta pergunta: Porquê? 

Falamos de igualdade? De equidade? Não. Falamos de interesse político. Essa é que é a realidade e é àquilo que isto se resume. 
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Relativamente à delegação de competências, o Senhor Presidente de Junta Arménio Vaz falou, e bem, dos polidesportivos. Estou à 

espera de um protocolo, tenho falado dele há muito tempo, para transferir os polidesportivos para a nossa competência, a nossa 

alçada, a nossa gestão. Isso é que faz sentido. Não é eu ter que chatear a Câmara para me ir lá resolver o problema da rede. É eu 

resolvê-lo e ter meios para o fazer. Eu não posso fazer um seguro do polidesportivo. Não sei se sabem disto. Se lá se magoar 

alguém, nós nem um placar lá temos conforme a ASAE nos obriga. Porquê? Porque o protocolo não existe. O polidesportivo é da 

Câmara. 

Isto é que eu gostava. Era levarmos a delegação de competências a esses pontos. Isso dava autonomia às Freguesias, isso reforçava 

a competência das Freguesias. Quem se iludiu com o subsídio ordinário, iludiu-se e desiludiu-se. Esta tem que ser a nossa reflexão. 

Quero também perguntar à Senhora Presidente o que é que fez em Cedães este Município durante estes três anos e meio? 

Chegou lá a água? Chega. Pela ribeira, como sempre chegou. 

A água do Azibo onde anda? Onde está essa água tão necessária para bebermos? Votei-a aqui duas vezes no Orçamento. No último 

até já votei contra, porque não acredito na obra. É uma mão cheia de nada. 

Onde está o arranjo da Estrada de Vale de Lobo? Nada. 

O que é que o Município de Mirandela fez na minha Freguesia que eu pudesse dizer que a Câmara trabalhou bem? Zero! Não me 

levem a mal. 

A minha avaliação não é negativa. É que nem existe. É por falta de comparência. 

Há pouco ouvimos falar que alguém devia controlar aquilo que os Presidentes fazem. Era a Task Force, porque realmente houve 

um Gabinete que foi criado, mas o sonho desse gabinete ficou a meio. Dou um louvor a quem lá está diariamente a dar a cara, que é 

a Sónia Mota. Dou-lhe esse louvor. Tem sido solidária connosco, responde às nossas solicitações, às nossas provocações, a tudo, 

mas não chega. 

Aquela característica que um autarca tem de ter é saber ouvir os outros. Saber ouvir e saber agir e a Senhora Presidente nunca 

ouviu ninguém, porque nas poucas reuniões que fez com as Freguesias, sabe perfeitamente aquilo que lhe dissemos. Não chega. É 

como o Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes diz, tenho dinheiro, mas não sei onde o hei de gastar, porque a seguir há de vir 

uma contratação pública a pôr-me em causa e eu não sei como é que hei de fazer as coisas. 

Esta é a realidade. Para que é o Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia? Serve muito bem, a Sónia Mota tem sido excecional, 

tenho que lhe dar os parabéns. Já lho disse várias vezes. Agora, na operacionalidade, para que é que aquilo serviu? Para nada. 

Foi discutido e falado isto em reuniões. Quem não sabe ouvir não pode ser autarca. Tem que saber ouvir os seus pares que são os 

Presidentes de Junta e estão cá para o bem do concelho, porque o bem do concelho é o bem das Freguesias.  

Quero-vos pôr aqui um outro desafio. 

Quem dá os parabéns ao nosso trabalho não somos nós, é o povo. O povo é que vai dar os parabéns ao nosso trabalho, que é 

quando aqueles que se vão recandidatar, vão ou não ser reconduzidos no seu cargo. Não sou eu que dou os parabéns a A, B ou C. É 

o povo que o vai dar e eu espero que o povo seja sábio, espero que o povo seja sereno, porque há pessoas que não podem continuar 

aqui sentadas. Porque o que fizeram em prol das Freguesias deste concelho? Foi dar um subsídio e o assunto está “arrumado”. Não 

é assim que funciona. 

Pensem nas obras estruturais que foram feitas nas vossas Freguesias e na vossa terra, porque eu já fiz a reflexão das minhas e não 

nos vamos iludir. 

Querem discutir o problema das Freguesias? Tivemos muito tempo durante o ano. 

Porque é que tiraram os autarcas de Freguesia de cena? Alguns, porque outros continuam a aparecer. Continuo a dizer isto. Porquê?  

O 25 de abril, disse-o há dias e escrevi-o, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para o poder local. Foi o melhor. E, então, os 

autarcas de Freguesia não são o Poder Local? Ou só interessa esse Poder Local quando às vezes é preciso viabilizar um Orçamento 

ou a Prestação de Contas aqui na Assembleia Municipal? Façam esta reflexão. 

Meus caros amigos, já não vinha aqui este ano e estava com saudades de cá vir, porque estava online. Gosto de vos ver. Gosto de 

ver as autarcas de Freguesia, as minhas colegas como a Presidente de Junta Cláudia Afonso, a Presidente de Junta Cristina Passas e 

a Presidente de Junta Vanda Preciso e outras e oxalá que o Poder Local traga mais mulheres para o Poder Autárquico. Eu gostava 

de ver isso. É bom. É esta pluralidade que apareceu. 

Uma das coisas que o 25 de abril nos trouxe era podermos ser eleitos, participar nas nossas vidas, nas nossas terras. Então porque é 

que nos tiram o direto de celebrar o 25 de abril? Porquê? E falam-me em democracia? Falam-me no Poder Local? Tenham 

vergonha. 

É só isto que quero dizer. 

Para terminar, Senhor Presidente da Assembleia, como lhe disse no início, gostei muito desse Voto de Louvor, que é um Voto de 

Louvor fantástico e sei bem que comunga de algumas coisas que nós muitas vezes partilhamos. 

As Freguesias do Concelho de Mirandela têm muito para dar. Eu tenho um projeto cultural que anda há dois anos e meio no 

terreno, a tirar terra com baldes, a colaborar ao lado das pessoas. Há muita gente que me diz “uma coisa que gosto em ti é que tu 

não mandas fazer, tu também fazes”, mas, até hoje, nem lhe vou dizer o que recebi da Câmara Municipal. Quando me falam em 

cultura fico indignado. Percebe? Para uma Freguesia deixar 15 ou 20 mil euros num projeto… Vocês sabem o que isto nos dói, não 

sabem? Melhor do que ninguém. 

Termino agradecendo-vos a todos por me terem ouvido estes 10 minutos, mas eu sei que vou voltar aqui, porque alguns ficaram 

incomodados e ainda bem.  

A maior essência da democracia é o Poder Local. Somos nós, somos os de proximidade. Somos aqueles que estamos lá ao lado. 

Somos aqueles a quem todos os dias – como o Senhor Presidente da Assembleia disse, e bem – já se confunde a nossa vida pessoal 

com a nossa vida de autarca. O maior exemplo foi a vacinação. Ainda no domingo de manhã alguém me vinha dizer “o Centro de 

Saúde mandou-me vir ter aqui consigo por causa da vacina” e eu disse “eu não tenho vacinas para dar”, mas afinal até nós já 
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tínhamos que resolver este problema e é aqui que se percebe a importância dos autarcas de Freguesia. Pena que a nossa edil, em 

dois anos consecutivos, quer no 25 de abril, quer no 25 de maio, nos tenha deixado de fora destas comemorações tão importantes 

para a nossa vida administrativa e para a nossa vida política. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu BERNARDINO PEREIRA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Era para perguntar à Senhora Presidente se havia necessidade de afetar 10 funcionários à Proteção Civil? E se havia necessidade de 

pôr um Encarregado na Proteção Civil quando tem uma Coordenadora? 

Eu já sei porque é que pôs o Encarregado e já sei porque é que afetou os funcionários, mas agradecia à Senhora Presidente que me 

desse o nome dos funcionários que afetou à Proteção Civil. 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador CRISTINA PASSAS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Em primeiro lugar, como disse há pouco ao Presidente de Junta Carlos e sendo esta a última Assembleia dedicada às Juntas de 

Freguesia, acho que será a oportunidade de falar agora ou teria que ficar “calada para sempre”. 

Eu queria deixar aqui alguns agradecimentos que foram estes meus 12 anos consecutivos de governação de São Salvador. 

Também gostaria de agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia o Voto de Louvor que nos foi dado, porque de facto nós não 

precisamos dele, mas reconforta-nos, dá-nos a certeza que estamos aqui, que somos pares e que somos representantes dos nossos 

fregueses. Muitas vezes não precisamos dos Votos de Louvor, mas acalentam-nos a alma enquanto políticos. 

Gostaria de agradecer também ao Presidente de Junta Paulo Pontes, pois foi a pessoa que provocou toda esta situação, não só a que 

houvesse uma Assembleia dedicada a nós e aos problemas das Freguesias, mas também despoletasse toda a consciência da 

libertação financeira que nos foi dada e que nos permitiu, embora muito aquém, também concordo com o Presidente de Junta 

António Martins, das necessidades, mas foi um passo e talvez dos mais importantes. 

Governei São Salvador durante três mandatos consecutivos e como diz o Presidente de Junta António Martins, não precisamos que 

ninguém nos agradeça, porque é o povo que no dia das urnas vai dizer o agradecimento que nos tem ou que não nos tem. 

De facto, gostaria de dizer que em três mandatos fizemos três obras, trabalhei com dois Executivos diferentes e costumo dizer que 

tive três mandatos e três obras. Três obras estruturantes, porque é verdade que a verdadeira governação é aquela que parte por 

ações imateriais, mas aquela que fica no tempo são as físicas. Contudo, não são de todo as mais importantes. Enquanto grupo, 

enquanto Executivo, fizemos a recuperação urbanística e o polidesportivo no primeiro mandato, fizemos a capela mortuária no 

segundo mandato e neste terceiro mandato, com a pandemia pelo meio, com todas as vicissitudes, porque tive lá situações na 

primeira e na segunda vaga, por muita pena minha não vos posso convidar a todos, sem exceção, para a inauguração da obra que 

será brevemente, em junho ou julho, a reabilitação da Junta de Freguesia de São Salvador. 

Nós herdamos uma Junta de Freguesia completamente obsoleta nas suas funções e naquilo que deveria ser os seus objetivos 

administrativos e temos orgulho de deixar uma Junta de Freguesia completamente reabilitada. Aliás, vai deixar de se chamar Junta 

de Freguesia para se chamar “Casa do Povo”, porque é isso que vamos devolver a São Salvador, uma casa ao povo. 

Para não me alongar mais, dizer que as maiores obras não foram essas, de todo. A maior obra que fizemos foi abrir a Junta de 

Freguesia a horas decentes, as vezes decentes para servir o nosso povo, consecutivamente, ano após ano, quarta-feira após quarta-

feira, sábado após sábado, muitas vezes até nos feriados lá íamos para atender as pessoas. Evitamos filas, evitamos viagens, 

evitamos pessoas que não sabiam sequer onde se dirigir para fazer o IRS. 

Nós servimos o povo e é um pouco como diz o Senhor Presidente da Assembleia, a nossa vida confunde-se com a nossa função, 

mas, como em tudo na vida, quando fazemos as coisas com paixão nada é difícil. 

Posso dizer que não senti estes 12 anos passar, porque servi com amor e esse amor com que eu servi é-me devolvido em dobro por 

toda a população. 

Como costumo dizer, há um ditado que diz que “atrás de um grande homem está uma grande mulher”. 

Gostaria de deixar aqui, para que fique escrito para que posteriormente possa ser visto, lido e reconhecido, que “por trás de uma 

mulher pequena eu tenho dois grandes homens”. Tive dois colegas que me ladearam, dos quais quero deixar aqui o seu nome, José 

Passas e Alexandre Alves, que nunca, em tempo algum, me deixaram ficar mal, me deixaram de apoiar. Fomos muito mais que um 

grupo, fomos uma equipa, fomos leais, fomos trabalhadores, formos estrategas e hoje o povo reconhece. 

Por isso, quero deixar aqui o meu agradecimento aos meus dois colegas e quero-vos dizer que foi um orgulho servir São Salvador. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Velho CARLOS PIRES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Apenas levantar algumas questões pendentes ainda. Uma delas refere-se àquele projeto dos transportes da CIM que deveria ter 

iniciado em 2020, se não me engano, no primeiro trimestre, mas penso que nunca mais se ouviu falar, não sei se por causa da 

Covid. Para nós é extremamente importante, uma vez que São Pedro Velho continua sem transportes públicos. Relembro que São 

Pedro Velho dista a cerca de 35 km de Mirandela e é de extrema importância termos transporte público diariamente para 

Mirandela. 

Em segundo lugar, falar-vos da Praia Fluvial da Ponte da Pedra que foi noticiado pela Senhora Presidente na Comunicação Social, 

penso que as obras deveriam ter iniciado no primeiro trimestre, se não me engano, deste ano. No entanto, penso que ainda não 

começou. 
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Lamentar também, já é um assunto recorrente, a estrada de Vilar de Ouro - São Pedro Velho. Desde 2017 que me ouvem falar 

nesse assunto. Gostaria de saber em que ponto está, uma vez que da última vez me disseram que estaria em projeto. Não sei se está 

numa fase mais avançada, se está parada, se está na “gaveta”, não faço ideia. Apenas relembro que nos últimos dias houve um pneu 

rebentado e um cárter também. Já tem sido hábito. 

Falar-vos também de um assunto que deveríamos resolver, todas as Juntas de Freguesia em colaboração com as autoridades e com 

a Câmara Municipal, que é o problema dos entulhos, porque não faz qualquer sentido uma pequena obra que esteja a decorrer aqui 

na aldeia e o proprietário ou o empreiteiro ter que levar o entulho a Vila Pouca de Aguiar. O que é que acontece? A maior parte do 

entulho é despejado a céu aberto nos caminhos e nós temos que fingir que não vemos, que não sabemos, porque não faz sentido, no 

meu entender, obrigar uma pequena obra levar uma carrinha de entulho de telha, seja do que for, a Vila Pouca de Aguiar. Penso 

que a solução passaria por cada Junta de Freguesia ter um local onde pudesse receber esse entulho e posteriormente ser colhido 

pela entidade responsável. Acho que é um assunto importante que deveria ser resolvido em conjunto com a Câmara Municipal e 

com as autoridades. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais NELSON TEIXEIRA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Nesta Assembleia que muito me orgulha que aconteça, fruto do meu colega e de todos nós que a votamos para que possamos estar 

aqui, dizer, antes de mais, que o protocolo assinado com a Câmara Municipal reconheço que foi uma ajuda, mas não foi suficiente 

para os nossos anseios e o nosso mandato. 

Dizer à Senhora Presidente, que deve ter conhecimento, no primeiro ano de mandato foi feito um levantamento das necessidades 

com a equipa técnica e com a colaboração do Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia. Foram levantadas várias necessidades, 

provavelmente a Senhora Presidente não estava com o pelouro, estava o Senhor Vereador José Cunha que também esteve presente. 

Não sei se entretanto foram passadas essas necessidades, ao certo fiz-lhe chegar algumas por e-mail, nomeadamente a Escola de 

Vilar de Ledra, o Pontão de Vilar de Ledra, reduções de velocidade em Vila Nova das Patas, passeios em Carvalhais afetos ao 

projeto do PEDU, a entrada das Portas da Cidade até à Rotunda do Parque de Campismo. O certo é que não houve nenhuma 

intervenção. 

Carvalhais deu-lhe uma mão cheia de tudo nas últimas eleições autárquicas, a Senhora Presidente responde com uma mão cheia de 

nada. É a realidade, uma triste realidade. Pelo que, questiono à Senhora Presidente se esses projetos estão a andar, estão a ser 

estudados. Mais concretamente em relação aos passeios em Carvalhais, ao PEDU, relembro a Senhora Presidente que desde 2018 

estavam abertos avisos para a Senhora Presidente executar ou pelo menos submeter a candidatura e não a submeteu. Relembro que 

o projeto estava executado. Em 2018 estiveram abertos e não foi submetido qualquer projeto. Posso enviar por e-mail esses 

projetos que estiveram abertos, os dias concretos. 

Também dizer-lhe, relativamente à entrada entre a Rotunda Portas da Cidade e a Rotunda da Maravilha foi intervencionada pela 

Senhora Presidente com uma camada de asfalto, o que questiono também é o projeto que estava existente e que poderia ser 

candidatado, em que ponto está? 

A outra questão é relativa ao PDM. Eu, enquanto representante do PDM desta Assembleia, muito lamento que durante quatro anos 

esta Assembleia não tenha qualquer informação pelo seu representante, porque apenas fui convocado para duas reuniões em que 

praticamente não se decidiu nada. Sabia-se que estava atrasado, sabia-se que as empresas estavam a trabalhar, sabiam que os 

contributos das pessoas, que tinham feito contributos para que o PDM pudesse ser alterado, foram enviados e as pessoas foram 

notificadas por via telefone. O que pergunto à Senhora Presidente é: qual o ponto de situação do PDM? 

A revisão do atual Plano Diretor Municipal afeta-nos a todos, inclusivamente Presidentes de Junta, à sua população e à cidade. Há 

pessoas que há quatro anos estão à espera de uma revisão do PDM, sabemos que está atrasado, foi aprovada a dilatação do prazo 

aqui nesta Assembleia por mais, salvo erro, 11 meses. O que questiono à Senhora Presidente é: esse prazo vai ser cumprido? 

Sabemos que há pessoas que estão dependentes dos seus investimentos, de construir, de fazer construções nas nossas aldeias, 

perante as solicitações que fizeram ao Município e o Município encaminhou. Gostava de saber qual era o estado de revisão do 

PDM e para que esta Assembleia e eu enquanto representante desta Assembleia sabermos, gostaria que me fosse entregue, desde o 

início dos trabalhos da revisão do PDM, um resumo detalhado para que esta Assembleia possa ser informada. Enquanto 

representante sinto-me nesse direito de informar esta Assembleia, mas com dados concretos desde o início até ao momento. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites EURICO CARRAPATOSO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Peço desculpa por não ter estado presente na abertura dos trabalhos, mas, por motivos profissionais, tinha um julgamento marcado 

que foi adiado e, por isso, posso estar aqui a participar à distância, mas ainda assim a poder ver toda a gente. 

Começo por fazer uma coisa que há muito me vem apetecendo que é louvar um Presidente de Junta por todo o trabalho que 

desenvolveu ao longo destes anos, mais que merece um louvor público, da mesma maneira que foram entregues medalhas por 

mérito a determinadas pessoas e personalidade do Município de Mirandela. Creio que o Senhor Presidente de Junta Bernardino 

Pereira, desde há muito, vem merecendo uma medalha, porque efetivamente se há Presidente de Junta presente é o Presidente de 

Junta Bernardino Pereira. Podem não gostar, às vezes, de um feitio mais bruto, de uma frontalidade e de uma personalidade mais 

direta, mas, como Presidente de Junta, costumo dizer a toda a gente que eu só queria ser como ele, em termos de trabalho feito, em 

termos daquilo que proporciona à população da Freguesia que ele representa. Portanto, não sendo este o método, não sei 

propriamente qual é o método, mas acho que o Senhor Presidente de Junta Bernardino Pereira merecia um louvor público e ser 

congratulado com uma medalha de mérito, porque revejo-me nele e queria conseguir na Freguesia de Alvites, um dia, poder olhar à 

volta e ser a “menina dos meus olhos”, como certamente o Senhor Presidente de Junta Bernardino Pereira olha para a Freguesia 

que representa. 
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Feito este louvor ao Senhor Presidente de Junta, não ouvi o louvor que o Senhor Presidente da Assembleia fez aos Presidentes de 

Junta, mas pelo que entendo foi feito e, portanto, agradeço sem ter ouvido. 

Comecei a assistir a esta sessão no momento em que o Senhor Presidente de Junta António Martins estava a dizer que se sentia 

desiludido com o protocolo que foi estabelecido com a Câmara Municipal. Pois bem, não concordo minimamente, no que me diz 

respeito. Assim, queria aproveitar esta intervenção para fazer uma espécie de balanço destes últimos quatro anos, do modo como 

foi aplicado este protocolo e que tipo de apoios. Já que foi sugerida a reflexão do tipo de apoios que foram recebidos e pedidos pela 

Câmara Municipal, posso falar dos meus e, de certa forma, deixar aqui uma espécie de programa para os próximos quatro anos, 

caso venha a ser eleito para continuar como Presidente de Junta da Freguesia de Alvites. 

Digo que pela experiência que o meu antecessor tinha, aquilo que ele me dizia era: “nós com o dinheiro que temos, temos que fazer 

um esforço desumano durante quatro anos para poupar uns cêntimos e, com sorte, ao fim dos quatro anos conseguimos fazer uma 

obra”. 

Pois bem, caros colegas, vou só dar um exemplo daquilo que foi feito em Alvites, não quero com isto dizer que sou um bom 

Presidente, aliás, até tenho dito às pessoas da Freguesia que se se quiserem queixar de algo que foi mal feito na Freguesia de 

Alvites, que se queixem do Presidente da Junta e não da Presidente da Câmara, porque quero já deixar este ponto prévio, porque 

creio que através do protocolo foram dadas todas as condições para que as necessidades da população sejam acauteladas. 

Queria-me referir a obras de maior relevo que foram feitas única e exclusivamente com fundos que a Junta de Freguesia pôde ir 

juntando e gerindo em obras ao abrigo do protocolo. Estamos a falar, por exemplo, até vai de encontro ao valor que o meu colega 

esta a referir, os 15 mil euros, pois a Junta de Freguesia de Alvites custeou uma intervenção de 15 mil euros no Adro da Igreja de 

Alvites, este ano, sem pedir uma verba à Câmara. Deu três mil euros à Junta Fabriqueira para o restauro do Altar da Igreja da 

Capela de São Sebastião em Vale de Lagoa. Fez o protocolo com a Junta Fabriqueira de dois mil euros para despesas correntes. Vai 

fazer os dois calcetamentos dos cemitérios de Vale de Lagoa, está agora o Senhor Presidente Bernardino Pereira a fazê-lo, os 

acessos aos cemitérios de Vale de Lagoa e de Lamas de Cavalo sem pedir nenhum cêntimo à Câmara Municipal de Mirandela. 

Foram gastos mais de 15 mil euros em arranjos de caminhos com os tratores que limpam as bermas e com tratores de rasto sem 

pedir um cêntimo à Câmara Municipal de Mirandela. Desde 2018 até ao presente que a Junta de Freguesia tem dois funcionários 

diários, ao abrigo dos Contratos de Emprego e Inserção. 

Portanto, isto não era possível sem o protocolo. Quanto ao protocolo, só posso concordar com uma coisa, é que razão tem o Senhor 

Presidente de Junta Paulo Pontes em dizer que ainda assim é insuficiente, mas o protocolo, tal qual ele está concebido, foi uma 

aposta segura. Agora, se fosse como diz o Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes, que nos dessem o dobro, pois bem, podem 

acreditar que qualquer Presidente de Junta sabe como bem afetar esse dinheiro e seria certamente bem-vindo. 

Relativamente aos apoios que foram dados à Freguesia de Alvites, isto é diretamente para o Senhor Presidente da Assembleia a 

propósito da reflexão que o Presidente de Junta António Martins sugeriu fazer, a Freguesia de Alvites pediu nove mil euros em 

2018 para o calcetamento da Açoreira, subsídio extraordinário, porque se tratava de obra estruturante. Pediu um subsídio 

extraordinário para a conclusão das obras no Adro da Igreja, no valor de sete mil euros, este ano. Foi dado, efetivamente, por se 

tratar da finalização de uma obra que não podia ser deixada a meio. Pediu um subsídio de 33 mil euros para a Escola Primária da 

Alvites, equipamento que pertence à Câmara e, portanto, obra estruturante e mais que devido. 

Finalmente, digamos que a “cereja em cima do bolo”, a Senhora Presidente está prestes a assinar a adjudicação da empreitada da 

estrada de Alvites a Vale de Lagoa. 

Portanto, se há coisa que eu não estou é desiludido com este mandato. Assim, quero dar os parabéns e agradecer as condições que 

foram dadas à Junta de Freguesia de Alvites e repito, não sendo um bom Presidente de Junta, admito que não, tenho a 

condicionante de estar em Bragança e só poder ir ao fim-de-semana à Freguesia, o tempo ser sempre escasso e as atenções que as 

pessoas requerem são imensas, mas sinto que tive condições para fazer o que fiz. Podia ter feito melhor, mas se não fiz melhor foi 

por minha única e exclusiva culpa e não por falta de condições para o efeito. 

É assim que finalizo a minha intervenção com cumprimentos a toda a gente. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Sobre esta intervenção e a presença do Presidente de Junta Eurico Carrapatoso, deixai-me prestar-vos um esclarecimento. 

Há aqui uma desconexão. Segundo a Senhora Secretária informou no princípio da sessão de substituição, de facto, o Presidente de 

Junta Eurico Carrapatoso pediu a substituição pelo Senhor Secretário, o Senhor Armindo. O Senhor Armindo acabou por não 

poder estar presente e atempadamente informou-me dessa sua falta. Então, aquilo que ficou acertado foi que o julgamento que 

impedia o Presidente de Junta Eurico Carrapatoso de estar presente, caso fosse adiado ele efetivamente marcaria presença, tal coo 

se está a verificar. O lapso foi portanto na falta de comunicação com a Senhora Secretária sobre o assunto, facto pelo qual peço 

desculpa às partes. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

A mim não me importa quem fala ou deve falar. Não sou contra essas pessoas, pelo contrário. Sou a favor que as pessoas falem, 

mas há regras democráticas que são definidas a posteriori. 

Se a Senhora Primeira Secretária disse a este auditório, a esta aula magna que era o Senhor Armindo que iria falar e depois disso, 

aparece-nos o Presidente de Junta Eurico Carrapatoso. 

O Senhor dê-me a justificação que der que isso para mim não é nada. Isso para mim, Senhor Presidente, não é nada. Isso é 

malabarismo e manipulação com retórica bastante acentuada. 

Eu irei expor esse caso à Procuradora Geral da República em relação à sua maneira de vincar estas situações em termos de 

Assembleia Municipal. O Senhor não é o rei, não é a nação imperial desta Assembleia. O Senhor tem que fazer o seu papel de 

Presidente da Assembleia Municipal e extravasa, muitas vezes, esses preceitos. 
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---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Naturalmente que estamos numa república, as monarquias já lá vão e eu sou um republicano convicto. Há pessoas que não 

entendem isso. 

De qualquer forma, dizer que houve um erro, e fui claro, de comunicação entre mim e a Senhora Secretária. Foi falta de articulação 

que, de facto, eu devia ter retificado na altura. Não retifiquei, apresento as minhas desculpas. 

Agora, o Senhor Deputado quer ir para o Ministério Público, quer ir para a judiciária, o Senhor vá para onde entender que eu estou 

aqui de pé bem firme para responder pelos meus atos, porque respondi sempre pelos meus atos. Por tudo aquilo que digo e que 

faço. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fradizela MANUEL FIGUEIRA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Começaria esta intervenção por dizer que algo que efetivamente aprendi a perceber nesta Assembleia, digamos, foi a minha 

experiência neste campo, é que acho que ainda não nos convencemos que o que nós não fizermos ninguém faz. 

Toda a gente passa culpas, toda a gente tem culpa, menos nós. É claro que isso está completamente errado, porque temos de ser 

responsáveis pelos nossos atos, lutar por aquilo a que nos propusemos quando para aqui viemos e respeitar também quem tem que 

fazer opções. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo e parece que Mirandela entrou no mapa há quatro anos atrás ou menos de 

quatro anos e antes não havia nada, estava tudo bem, tudo era perfeito. 

Esta é uma observação que tenho de fazer, porque às vezes até parece que o Executivo e a Presidente da Câmara nem sequer nunca 

entraram na Câmara, não estão cá, há quatro anos que não estão cá. No entanto, há muito trabalho feito e isso deve ser respeitado. 

Por outro lado, dizer que a população do concelho em 70% ou mais dedica-se à agricultura e vive da agricultura. 

Pegando nas palavras do Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes que tem referido aqui que a agricultura é para ele uma prioridade 

e tem de ser, visto que se não for a agricultura fecha tudo. 

Começaria por me referir à pouca atenção que, na minha opinião, tem sido dada aos problemas agrícolas, que são muitos e que 

podem acabar por complicar ainda mais o viver nesta terra por forma a que a desertificação aumente. 

Confio que o Conselho Municipal de Agricultura venha ajudar a chamar a atenção para os problemas agrícolas e para a necessidade 

da sua solução. Tudo o que se fez em relação à agricultura, desde o Complexo Agroindustrial do Cachão, à Feira de Agricultura do 

Norte que, no fundo, era em Mirandela, relativamente à qual em tempos foi dito pelo Presidente de Câmara da altura que ou ela se 

financiava a si própria ou então teria que acabar, porque a Câmara não estava para financiar a feira e não iria continuar a apoiar a 

feira financeiramente. 

Isto, claro, Mirandela está no mapa por razões que talvez não tragam diretamente nenhum benefício. Lembro-me do Jet Ski, 

lembro-me de eventos que se fizeram que colocaram Mirandela no mapa e isso conta muito. É preciso ver que não é só o dinheiro 

que cai aqui, digamos, diretamente que são benefícios diretos. Mirandela tem que estar no mapa se quer ser alguma coisa. 

Ainda na sequência disto, dizer também que Mirandela ainda não tem uma cooperativa. Hoje Valpaços tomou conta do assunto e 

está resolvido, mas se calhar não está, porque amanhã volta tudo atrás, Valpaços falha e Mirandela não tem alternativas, porque os 

agricultores de Mirandela vão para Valpaços e estão sedeados em Valpaços, os seus produtos é para Valpaços que vão. Penso que 

isso é uma dependência que nos coloca alguns problemas, porque se algo acontecer com Valpaços, a azeitona vai ficar nas 

oliveiras. Isso é mais que certo. 

Concretamente, quanto ao mandato a que concorri e orgulhosamente desempenhei, com a inexperiência que tinha, mas tentando 

colmatar essa inexperiência com muito esforço, posso dizer que, até pela minha vida pessoal e pela minha situação, sou um 

aposentado e praticamente dedico todas as horas do meu tempo à Freguesia. Isso implica acompanhar pessoas que são vulneráveis 

e em que tentamos manter um certo grau de condições de vida de modo a que não enveredem por caminhos sem retorno. 

É um trabalho desgastante, não há dúvida, mas que é necessário fazer-se, tanto como as obras. Na minha Freguesia, por exemplo, 

não tenho nenhuma obra de referência, tenho na Ribeirinha obras que a Câmara fez e que vai continuar a fazer relativamente à 

ligação da Ribeirinha à rede de águas, coisa que não acontecia e que motivava a que as pessoas estivessem continuamente a 

questionar a situação, porque a água não tinha, muitas vezes, a qualidade e era muito vulnerável à abertura das barragens, turvava 

com facilidade e conseguiu-se resolver. 

Vai-se conseguir resolver também, está em fase de adjudicação, a ligação da estrada 206 à Ribeirinha, que é outro objetivo que 

temos e que a população também tinha. 

Na Fradizela, por exemplo, não houve nenhuma obra estruturante, mas houve um acompanhamento permanente da qualidade 

possível dos caminhos, dos arruamentos, da limpeza e de cuidar efetivamente da qualidade de vida das pessoas. 

Apesar de neste mandato termos tido uma pandemia que mobilizou recursos e meios humanos e foi muito exigente, no qual as 

autarquias e as Freguesias desempenharam um papel fundamental, dada a sua proximidade às pessoas, apesar disso a Junta de 

Freguesia de Fradizela, e penso que isso ocorre pelas outras Juntas de Freguesia, tem uma situação financeira muito melhor do que 

tinha quando entrei para a Junta. Hoje não temos que andar a “mendigar”. É isso mesmo, a “mendigar”, porque não sou eu que o 

digo, são pessoas com quem contactei, queixas que os Presidentes de Junta anteriores com quem falava revelaram, isto porque 

quem não tem, tem que pedir. Por um lado, são as pessoas da Freguesia a pressionar para se fazerem coisas que é necessário fazer 

e, por outro lado, somos nós a ter que ir pedir aquilo que não temos. 

Neste momento, de facto, concordo plenamente com o Presidente de Junta Eurico Carrapatoso, não precisamos de andar sempre a 

pedir. Temos meios para fazer o essencial, embora nunca sejam meios suficientes. 



(Ata n.º 03/2021 de 28 de maio) 

Pág. 14 de 36 

Desde a primeira vez que tomei assento nesta Assembleia, passaram quase quatro anos. Houve momentos nesta Assembleia que 

foram enriquecedores, designadamente quando se discutiram problemas concretos da nossa terra e das Freguesias. Outras vezes, 

percebi que esta Assembleia é como as outras, muitas vezes, fala-se muito e diz-se pouco. É efetivamente isso que acontece. 

De uma coisa sinto verdadeiramente a falta é que nunca me foi dado a ver o tal reino maravilhoso que falava Miguel Torga. 

Quanto a mim, e no que respeita à Freguesia, faço o meu trabalho, posso dizer que tive sempre todo o apoio da Câmara Municipal 

que eu só reclamo quando preciso, quando se justifica e, inclusivamente, posso dizer que a Ribeirinha também tem praia, mas não é 

praia, é um processo que tem de se iniciar. Penso que as coisas têm o seu tempo, mas sabemos esperar também, como soubemos ao 

longo de tantos anos. 

Uma coisa que me preocupa efetivamente é fazer o máximo, é tentar não deixar ninguém para trás, espacialmente as pessoas que 

são mais vulneráveis. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde ANDRÉ GERALDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Começo por fazer três agradecimentos. Um ao Senhor Presidente da Assembleia pelo reconhecimento que foi feito aos Presidentes 

de Junta, mas, como já disse no ano passado, após termos ficado confinados, foi pena ter de vir a COVID para nos darem algum 

reconhecimento, estou a falar há um ano atrás. 

Quero também agradecer ao Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes pela sua proposta, muito obrigado, e também à Senhora 

Presidente pela coragem política em a ter aceitado. Isso é que foi importante. 

Agora, nem tudo está bem, nem tudo está mal. Já tivemos aqui colegas que até parece que vieram para aqui a querer dar-nos uma 

lição de moral. Há aqui alguém perfeito nesta sala? Repito. Há aqui alguém perfeito? Eu não sou… 

Senhor Deputado Humberto Cordeiro se quer falar tem o seu tempo de antena. Respeite os outros, se faz o favor. Eu falo à minha 

maneira, se não consegue interpretar, peça a alguém que o ajude. Desculpe. 

Nem tudo está bem, nem tudo está mal. Sabemos perfeitamente e muitos colegas que estão aqui sabem perfeitamente que nos 

outros mandatos havia Freguesias que tinham tudo e outras que não tinham nada, que era o meu caso. Agora, ninguém venha para 

aqui dizer que para nós o protocolo não foi bom. Claro que foi. 

Estão tão incomodados com o protocolo, querem saber, na minha situação pessoal, da minha Freguesia, quantos anos de mandato 

eu precisaria com o PSD para ter o que tenho até ao fim deste mandato? Regra três simples. Faz-se um e meio para oito anos. Tive 

mais em um ano e meio do protocolo do que tive com o PSD em oito. É fazer as contas, regra três simples. 

Nem tudo está bem, nem tudo está mal. É verdade. Podia ter-se feito mais? Sim. 

Nós, caros colegas, só temos duas instituições que nos regulam. É o nosso povo e o Tribunal de Contas. O resto é “folclore”. Isto é 

um protocolo que tem de se cumprir com o Governo. Quantos problemas já resolveram nas vossas Freguesias com a Assembleia 

Municipal? Digam-me um. Só temos duas instituições. A nossa população, essa, sim, sabe aquilo que fazemos. Está lá para nos 

chatear ou para nos dar as saudações todos os dias. 

Não é agora vir para aqui dizer que está tudo mal. Não. O PSD fez alguma coisa, tem obra no concelho, é verdade. Nem tudo está 

bem, nem tudo está mal. Também tenho lá uma rua sem saneamento. Tentei implantar lá o saneamento há oito anos atrás, andei a 

pedir aos proprietários autorização para passarmos com a rede do saneamento, foram lá os técnicos fazer os levantamentos todos e 

na hora da verdade qual foi a resposta? “Reúne com os moradores do bairro, nós comprometemo-nos a esvaziar as fossas de graça 

uma vez por ano, porque aquilo é caro de mais para ser feito para tão poucos moradores”. Foi a resposta que tive. 

Outra situação. Fala-se da agricultura. Tínhamos o Cachão, ainda hoje não há nada construído como o Cachão a nível nacional. O 

que foi feito durante 41 anos para manter a atividade em funcionamento? 

Perguntem à Senhora Presidente de Junta Cristina Passas, quantas pessoas há 20 anos ou mais iam de autocarro para o Cachão a 

trabalhar diariamente? Vinham a pé de São Salvador até aos Móveis Lindolar apanhar a carreira que saía aqui da cidade, uma ou 

duas até. 

Deixaram ir tudo para Valpaços, como disse e muito bem o Senhor Presidente de Junta Manuel Figueira. É o vinho, é o azeite. 

Valpaços bem pode agradecer aos mirandelenses que são eles que colocam lá a quota maior de produção que têm. 

Agora, nem tudo está bem, nem tudo está mal. Na minha Freguesia, pessoalmente, não tenho argumentos para dizer ao meu povo 

“não apoiem este Executivo”. Não tenho. 

Para o Senhor Presidente de Junta António Martins, muito diretamente, quero perguntar-lhe se alguma vez teve que pagar a limpeza 

das ruas do bolso para as manter limpas? 

Não venho para aqui para puxar galões a ninguém, mas é preciso estarmos cientes daquilo que dizemos. 

Cultura? Cultura todos nós temos. Porque é que não se faz um roteiro a nível de concelho? Agora é moda os Passadiços do Paiva. 

Porque é que não se faz uma coisa para todos em prol do concelho em vez de ser cada um a puxar para si? 

As nossas aldeias pequenas nunca tiveram, pelo menos eu falo da experiência que tenho, vai fazer 12 anos, o primeiro mandato 

houve ilegalidades na mesa de voto, dei conhecimento ao Tribunal de Contas e mandaram-me “lixar”. Eu, pessoalmente, é que 

tinha de apresentar uma providência cautelar para impugnar o ato eleitoral e eu mandei “lixar” aquilo. Voltei lá em 2009 e estou cá, 

ainda. Agora, o povo que decida o que querem e o que não querem. São esses que nos julgam, não são Assembleias Municipais e 

conversas de café. 

Portanto, vamos ser um pouco coerentes. Não gostei de certos colegas nossos virem para aqui a tentar dar-nos lições de moral. 

Porquê? Alguém é perfeito? Acho que não há aqui ninguém perfeito. 

Para terminar, não sei se alguém viu na RTP1, ontem, depois do Jornal da noite, deu uma reportagem muito interessante. 

Aconselhava-os a vê-la. Foi muito interessante. 
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---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu ia falar das Juntas, mas as Juntas, para mim, e louvo todo o trabalho das Juntas, não servem para nada. Isso não é ser lírico, isto 

é a pura realidade. Por isso, estamos onde estamos. Por isso, o território que temos é um território ridículo e retalhado. 

Agora, se fossemos países que pertencêssemos ao norte da Europa, eu aí, sim, apoiaria o tipo da administração administrativa que 

lá se executa, se realiza. Não é este tipo de administração executiva. O que é isto afinal? Isto vem do século XIX. 

O que é que compete às Juntas de Freguesia? 

Compete à Junta de Freguesia no âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços, bem como na da gestão corrente. 

Compete à Junta de Freguesia no âmbito do planeamento da respetiva atividade e da gestão financeira. 

Compete à Junta de Freguesia no âmbito do ordenamento do território. 

Compete à Junta de Freguesia no âmbito dos equipamentos integrados e respetivo património. 

Compete à Junta de Freguesia no âmbito das suas relações com outros órgãos autárquicos. 

Compete à Junta de Freguesia colaborar com os sistemas locais de proteção civil e combate a incêndios. 

Mas não fazem nada disto. Esta é a pura realidade, porque quem manda nas Juntas de Freguesia é a Câmara. 

À CDU, ao PSD, ao PS, ao CDS e a outros que hão de aparecer, importa-lhes esta divisão administrativa. Porquê? Porque 

continuam a mandar nas suas células. 

Alentejo, Centro, Norte continuam a gostar disso. Essa “partidarite” é que devia de terminar. 

Portanto, tenho um comentário aqui a fazer e com isto vou terminar. “A atual divisão administrativa do território português já vem 

do século XIX. E um dos critérios que deveria presidir à criação de uma Freguesia era o facto de nenhum dos seus habitantes distar 

mais de um dia de viajem a pé (ida e volta) entre o local da sua residência e a Câmara Municipal.” 

Estamos mesmo “caducos”, “velhos”, “rotos”. É isto que estamos. O poder político não quer fazer nada para que isto mude. Quer 

continuar com isto. 

“Para todos aqueles que no seio de um concelho residissem a maior distância do que aquela convencionou-se a criação das 

Freguesias, delegando nos seus órgãos algumas das competências que, até então, pertenciam aos Municípios.” Daí aquilo que eu 

disse atrás. Não vou falar mais nisto, porque isto nem tem nada que falar. 

O que é que o poder atual pretende? 

O poder administrativo atual está “caduco”, para mim. Não concordo com o poder que está instalado na Assembleia da República. 

Não concordo com aquilo. Aquilo é “caduco”. Aquilo é “velho”. Temos que acabar com isso, porque há indivíduos que estão lá há 

40 anos. O Senhor Jerónimo de Sousa está lá há 50 anos, se calhar, e devia ter saído já há muito tempo. 

O poder português, o poder institucional que está numa Assembleia da República é completamente degradante, porque há jogos 

políticos, jogos do poder. “Tu ficas com aquilo, tu ficas com aquilo”. 

Ainda agora se viu em relação à CCDR Norte em que foi tudo politizado. Eu ia votar num candidato para quê, se ele já estava 

escolhido? Não vale a pena. Andamos nisto a fazer o quê? Nada. 

Houve aqui, por parte de Presidentes de Junta que só falaram de retórica. Retórica quer dizer manipulação, persuasão. Não falaram 

em mais nada. Não vieram para aqui a discutir ou a falar num discurso de manifestação pura. Era isso que deviam fazer. Terem 

critérios de democracia que não têm. Só têm critérios de democracia quando é para o seu interesse político. De resto, termina aí. 

Eu sou frontal e digo as coisas aqui neste púlpito. Concordo e discordo, falo e torno a falar. Podem não gostar daquilo que digo, 

mas tenho esse direito de falar. 

Portanto, verifica-se dois tipos de intervenção. Aqueles que apelam à demagogia, continuam a apelar à demagogia e outros que 

lutam pela verdade, mas a verdade é aquilo que dizia o romano, o Veritas. Onde é que está isso? Isso já acabou. Hoje não se fala 

verdade neste país. Seja a CDU, seja o PS, seja o PSD, seja o CDS. Não se fala verdade neste país e eu tenho que dizer isso, porque 

sou frontal e sou vertical. Sou frontal e digo isso. Aquilo que penso, eu digo. 

Este país reflete-se nas autarquias. É ver aquele que tem mais e que tem menos. Se o Rio perder, o Rio vai embora. Vem o Costa à 

televisão, o que é que ele queria? A rir-se do Rio e o Rio “encosta para o lado”. O rio já não passa por baixo da ponte outra vez. 

Isto é objetividade política. Eu não estou aqui ao sabor do vento de ninguém. De ninguém! Ponham isso na vossa cabeça. 

Eu até posso ser amigo e ter outras interpretações, mas, acima de tudo, a minha situação política é descritiva. Eu quero morrer com 

o PSD e quero levar uma bandeira em cima do meu caixão. É isso que eu quero e ninguém me diga o contrário, porque o meu pai 

levou a bandeira do Partido Comunista no seu caixão e eu não lhe tirei a bandeira do seu caixão. 

Há pouco o Senhor Secretário disse que havia 3091 Freguesias, mas são 3092. A lista dos Municípios ordenados alfabeticamente. 

Em Portugal há 308 Municípios, 278 no Continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores. Isto já vai do tempo do Passos Manuel, em 

1836. Fixou os Município em 351 e depois passaram para 308. Destes 110 Municípios, 38 têm menos de cinco mil habitantes. 

Reparem, o que é Carrazeda de Ansiães? É para extinguir aquele concelho. Para que é que serve Vila Flor? É para extinguir aquele 

concelho. 

Por outro lado, o Sistema Estatístico Europeu, o chamado SEE tem procurado definir para os Estados-Membros níveis hierárquicos 

de Unidades Administrativas Locais. 

Resumindo, temos 308 Municípios e 3092 Freguesias. Isto é viver num Estado Medieval. Quer queiramos, quer não, isto é um 

Estado Medieval. É o Estado do “perro velho”, que eu lhe chamo. 

Então, resignamo-nos, está tudo bem para corrupção, para os corruptos que roubam o país, porque se não houvesse tantos corruptos 

não havia este chinfrim e também não havia tantos Presidentes de Junta a dizer que queriam ser Presidentes de Junta, porque não 

havia dinheiro para isso. Essa é a verdade. 
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Agora, para acabar, na Europa do Norte, Escandinávia, é um estado unitário com subdivisões administrativas, dois níveis 

conhecidos, os chamados condados e as comunas. Só tem isto, mais nada. E era este tipo que eu queria para o meu país. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal AGOSTINHO BEÇA (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Como já aqui disse noutras ocasiões, além de ser produtor agroflorestal, na minha vida profissional na Direção Regional de 

Agricultura, ao longo de quase 40 anos, sempre lidei de perto com o Mundo Rural, com os agricultores no seu ambiente de 

trabalho, pastores, criadores de gado e caçadores… e é nesse meio que me sinto bem…!!! 

Por isso me dói cada vez mais ver como o ambiente é constantemente agredido no espaço das nossas aldeias…! 

E, mesmo correndo o risco de me repetir e já estarem fartos de ouvir estas coisas, passo a ler um extrato de um Edital: 

“A Junta de Freguesia de …. vem por este meio informar a população que no dia … se irá proceder à pulverização das ruas … e 

cemitério, pelo que deverá haver cuidado com os animais nos 15 dias que se seguirem a esta ação. Ass. O Presidente da Junta…” 

Pois… Perguntar-me-ão: e qual será o mal? 

Pois bem…! é que além de todos os malefícios mais que comprovados e que já aqui referi algumas vezes, nesse mesmo dia, 

decorria uma ação de luta biológica nessa freguesia para combate a uma praga preocupante, com o apoio da Direção Regional de 

Agricultura, do IPB e do Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal… o que, diga-se, é completamente incompatível com 

estas práticas… 

Acredito sinceramente que não há a mais pequena pontinha de má-fé nesta situação, mas apenas pouca informação. De facto, 

estamos sempre a tempo de melhorar e nos informarmos. 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, escolham: ou querem luta biológica ou não… 

Agora, mudando um pouco o “registo”, mas continuando nas questões da ruralidade versus mundo urbano, partilho convosco 

algumas situações bem esclarecedores do absoluto desconhecimento, por parte de certos setores da nossa sociedade, relativamente 

à vida real… 

Então, 

... a imagem duma cobra de água supostamente “salvando um peixinho de morrer afogado”, quando o capturou para se alimentar… 

… alegados maus-tratos aos animais por parte do pastor que transporta, pendurado nas mãos, o cordeiro recém-nascido... 

… a fêmea que não largou ainda as “libras” e se encontra no pasto a ingeri-las, num ato perfeitamente natural… 

… a organização de Defesa da Natureza que confunde amendoal, veja-se, com produção de amendoins… 

… o caso dos citadinos que optam por residir na aldeia e depois exigem um ambiente completamente livre de “caganitas” e da 

microfauna, que é normalíssima no ambiente rural… 

Fantástico...!!! E acrescento mais alguns episódios caricatos: 

populares a darem bolachas-maria a javalis e a uma raposa na Arrábida… 

…e, mesmo agora mais recentemente, caminhantes, em Espanha, com pena de um cordeiro que ficou para trás do rebanho, lhe 

deixam salsichas de lata... 

Mas, a que me tem feito rir a bom rir foi uma reportagem televisiva de senhoras vegan e animalistas a exigirem que o galo fosse 

separado das galinhas, porque estas lhe fugiam e, portanto, havia ali sexo não consentido… esta é demais…!!! 

Enfim… é um nunca mais acabar de desmandos assim, com que alguns seres supostamente pensantes deste país nos brindam nas 

redes sociais… mas, na verdade, o caso não é para rir…!!! E como a Senhora Presidente muito bem sabe, são algumas pessoas 

assim que circulam pelos corredores e pelas bancadas da Assembleia da República… 

Agora, cito um texto de alguns de que vocês conhecem muito bem: 

“Mas, esses seres humanos são quem manda no país! Porque são muitos mais e, por isso, o seu poder opinativo é muito mais 

forte… Isso mesmo! São eles que fazem maiorias nos centros de decisão e inclusive na Casa da Democracia. 

Pois… é deveras preocupante que o pequeno mundo dos seus saberes, que tomam por singulares e universais, se sobreponha, 

quase sempre, à pluralidade doutros saberes… Porque, na verdade, há outros saberes… 

Assusto-me quando percebo que nos querem impor regras e normas de conduta apenas adequadas a essas suas vidas e 

completamente desfasadas da realidade doutros mundos e querem impor a abolição de práticas e outros modos de viver que não 

são do seu agrado...” Urge, por isso, mudar o sistema eleitoral. 

A terminar, Senhores Presidentes de Junta, maioritariamente “alcaides” e até “párocos”, como aqui já foi hoje dito… no meio rural, 

no próximo dia 5 de junho haverá em Lisboa uma mega manifestação (já é a segunda, a primeira foi no ano passado…) com a 

designação de “JUNTOS PELO MUNDO RURAL”, onde estarão largos milhares de defensores dos princípios e modos de viver 

campesinos, das raças autóctones e dos seus produtos, agricultores, pastores e criadores de animais em extensivo, amantes dos 

espaços naturais livres, da caça e da pesca, dos touros e dos cães… Estarei lá!” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Não sou Presidente de Junta. Portanto, sinto-me condicionado, de certa forma, na minha intervenção, mas devo dizer que sou neto 

de um Presidente de Junta que teve, há muitos anos atrás, a possibilidade de realizar obra e de servir a sua população. 
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Senhor Deputado António Figueiredo, deixe lá isso do Ministério Público, porque eu encontrei muita oportunidade política na 

intervenção do Senhor Presidente de Junta Eurico Carrapatoso. Se dúvidas existiam, ficamos a perceber, hoje, por que listas é que 

o Senhor Presidente de Junta vai concorrer às próximas eleições. 

Nesta Assembleia Municipal, quando digo que me sinto um pouco condicionado, a minha intervenção política durante quase quatro 

anos foi junto do Executivo e não combater politicamente os Presidentes de Junta do PS, que nunca o fiz, porque sempre norteei 

pela causa maior que era a Câmara Municipal de Mirandela. 

Pelo que a minha intervenção vai ser na qualidade de membro da Assembleia. 

“O PSD, na Assembleia Municipal de outubro de 2018, apresentou, defendeu e fez aprovar, uma proposta de descentralização de 

competências a favor das Juntas de Freguesia do concelho de Mirandela. 

Hoje, volvidos três anos após aprovação desta importante medida, a bancada do PSD, volta a reiterar o seguinte: 

1 - Pelo facto de ao fim de 47 anos de democracia e de poder autárquico democrático, esta Assembleia tenha votado 

favoravelmente à marcação de uma Assembleia Extraordinária, a fim de discutir o contexto das Juntas de Freguesia a nível 

económico, político e social; 

2 - Que foi de elementar justiça, a aprovação deste conjunto de medidas, a favor das Freguesias do concelho e das suas gentes, 

tanto mais que, a agenda política nacional é muitas vezes marcada pela discussão da descentralização de competências do 

estado central para os Municípios e muito raramente se vê discutido, ou aceite, a discussão de transferência de 

competências das Câmaras Municipais para as Juntas de Freguesia; 

3 - Esta possibilidade de debate, que se verificou a favor das Juntas de Freguesia, foi da maior importância, nomeadamente, 

pois não nos esqueçamos que é nos territórios do interior, como é o nosso, que são de baixa densidade, onde as instituições 

e seus dirigentes, assumem funções bem diferentes e até mais especializadas, dadas as características da população 

residente, cada vez mais envelhecida e com dificuldades. 

Nesta Assembleia Municipal histórica, chamamos atenção para que, o modelo de desenvolvimento a implementar, deveria atender 

ao contexto específico de cada Junta de Freguesia, como por exemplo: 

1 - A Ação Social, que tem ganho cada vez mais importância, pois, a sociedade que não trata condignamente dos jovens e não 

cuida dos idosos é uma sociedade falida; 

2 - Ao nível dos cuidados primários de saúde, ser fundamental o apoio, visto que estas populações caem na medicina curativa, 

tanto mais que, no seu percurso de vida nunca estiveram instruídos por ensinamentos de medicina curativa preventiva; 

3 - A Proteção Civil, setor da maior importância face aos flagelos dos tempos que se vivem. A exigente tarefa de proceder à 

limpeza das matas e florestas, obriga a cuidados de manutenção de forma regular, por parte da população. Os caminhos 

rurais, que são fundamentais na circulação de máquinas e pessoas, a sua manutenção ser prioritária a fim de permitir 

também um combate eficaz aos fogos de verão; 

4 - Na educação, verificada a triste realidade do encerramento de escolas do meio rural, seria importante manter estes 

equipamentos funcionais e transformados em centros de recreio e lazer, também como espaço de memória e encontro de 

gerações; 

5 - E o desenvolvimento das Freguesias, que está cada vez mais dependentes da natalidade e da população local emigrante; 

6 - O ambiental, o património cultural e natural, a produção de energias alternativas, como a hídrica, a eólica, a solar e menos a 

energia biomassa no nosso concelho. 

Com a identificação destas fragilidades/oportunidades, era importante congregar esforços no afinamento do protocolo, concentrado 

nos problemas que afligem as pessoas, até porque o tempo urge quanto mais não seja a favor das gerações vindouras. 

Os Senhores de Presidentes de Junta, não estavam a pedir apoio para um desenvolvimento mais integrado, quer dizer com mais 

entidades e instituições envolvidas e num âmbito de competências maior, mais articulado, porventura da partilha de muitos meios, 

e mais inovador, quer dizer, mais acelerado e com novas políticas. O que exigiam era mais meios para solucionar os problemas da 

sua população, cumprindo assim o desígnio político para o qual foram eleitos. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, sentimos que o que os Senhores Presidentes de Junta propunham era a celebração de 

um tratado de transparência, para que os meios e os subsídios a atribuir sejam estabelecidos com critérios claros, objetivos, mas 

sobretudo justos. Que os subsídios a atribuir, respeitassem o princípio da subsidiariedade, isto quer dizer que os problemas tinham 

de ser resolvidos no local, pelo que não bastava receber verbas que depois não resolviam coisa nenhuma. 

Uma aposta sustentável no meio rural é conduzir à diminuição das assimetrias regionais contribuindo para um desenvolvimento 

mais equilibrado do território, até porque melhores Freguesias, melhor concelho. Defendemo-lo e afirmámo-lo. 

Será que, os meios acordados resolveu de forma definitiva e sustentada, questões como: 

1 - Conservação e reparação de escolas e equipamentos; 

2 - Manutenção, conservação e gestão de zonas verdes e espaços ajardinados e também polidesportivos; 

3 - Limpeza das vias e espaços públicos; 

4 - Manutenção de caminhos rurais; 

5 - Limpeza de matas e florestas; 

6 - Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e limpeza de bermas; 

7 - As microempresas locais; 

8 - Estabelecimentos de Habitação Social Rural. 

A avaliação dos resultados do protocolo estabelecido compete aos Senhores Presidentes de Junta realizá-la. Se acham que as suas 

pretensões foram satisfeitas, isto é, se foram resolvidos problemas estruturais na sua Freguesia, julgo que terão um tipo de 

avaliação, porque de facto a Freguesia cresceu e se desenvolveu, se não foi o caso, os problemas estruturais não estarem ainda 



(Ata n.º 03/2021 de 28 de maio) 

Pág. 18 de 36 

solucionados, porque se apostou mais num tipo de gestão corrente, assente nos problemas do dia-a-dia, julgo merecer outra 

avaliação, mas ambas, e qual delas a melhor, que não sei, serão sempre avaliadas e escrutinadas politicamente, pelo eleitores da 

Freguesia no dia das eleições. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os membros das listas do PSD eleitos e a eleger, são e serão autarcas 

descentralizadores e sem reservas, pelo que este protocolo de descentralização de competências a favor das Juntas de Freguesia é 

para manter e ser aprimorado sempre que necessário, no pressuposto incomensurável de que as Freguesias cumprem um papel 

insubstituível pela proximidade com as populações no desenvolvimento do País e no reforço da democracia. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Permita-me que dirija nesta Assembleia alguns elogios, até porque nos encontramos na reunião magna da democracia, para 

manifestar a minha admiração politica e pessoal, tantos são os anos de convivência, por todos os Senhores Presidentes de Junta e 

restantes membros das listas que os acompanham. Os Senhores Presidentes de Junta são uns verdadeiros filantropos, porque todos 

os dias contribuem generosamente para melhorar a situação dos homens, como perceberam recentemente, sem reservas no auxílio 

as suas populações durante o combate à COVID-19, até colocando a sua vida em perigo. 

Mas que resiliência a vossa! 

Ao Senhor Presidente da Junta Paulo Pontes, digo alvíssaras pelo protocolo aprovado neste mandato 2017-2021. 

O Grupo Municipal do PSD, reafirma a sua matriz autárquica. Seremos vigilantes no acompanhamento do processo e reiteramos 

inequívoco apoio aos Senhores Presidentes de Junta eleitos nas listas do PSD. 

O Grupo Municipal do PSD.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Vou ser bastante breve, porque esta sessão é uma sessão que deve, como indica, ter o foco nas Freguesias, mas não podia deixar de 

fazer uma espécie de balanço do que foi feito durante estes quatro anos. 

Esta sessão é lógico que, já foi aqui dito por variadíssimas pessoas, é um feito que acho que deve ser louvado, foi de facto uma 

marca que vai ficar neste mandato para a Assembleia Municipal e tenho a certeza que vai ser seguido nos próximos mandatos, 

porque os bons exemplos são para ser seguidos, venham da forma que vierem. 

Também não nos podemos esquecer que esta discussão que estamos aqui a ter só faz sentido, porque houve uma alteração no 

paradigma das Freguesias com esse protocolo que foi celebrado em 2017 pela autarquia e pelas Juntas de Freguesia em que há uma 

alteração e há uma mudança na forma como as Freguesias são financiadas, da forma como as Freguesias têm uma autonomia 

diferente e da forma como as Freguesias têm uma dignidade diferente. 

Não são palavras só minhas. Vocês todos, durante estes quatro anos, tiveram a oportunidade e muitos de vocês passaram por aqui a 

agradecer esse esforço e a agradecer essa mudança e essa alteração. 

Não vamos hoje dizer que tudo foi bom, tudo foi mau. É lógico que, pela vossa experiência, muitos de vocês vêm aqui agradecer a 

alteração, agradecer a dignidade, agradecer as condições que foram dadas, logicamente que também vêm reivindicar ou sugerir 

algumas alterações. 

O ponto que quero sublinhar aqui hoje é muito simples. 

As Freguesias são o motor da nossa democracia e vocês são o ponto fundamental da nossa democracia por serem o primeiro elo de 

ligação com os eleitores e com o mundo real, sobretudo em territórios como o nosso. 

O meu ponto é um muito simples. 

Hoje as Freguesias estão melhor ou estão pior do que estavam há quatro anos atrás? 

As Freguesias têm mais condições ou menos condições do que tinham há quatro anos atrás? 

Voltavam atrás e abdicavam de tudo o que foi feito nestes quatro anos? Sim ou não? 

É esse ponto que é importante sublinhar. 

Todos vocês passaram por aqui e fizeram essa escolha. 

Dizermos que tudo está errado não é verdade. 

Dizermos que tudo está certo também, infelizmente, não é verdade. 

O que temos de fazer é que o caminho se torne mais fácil, que se torne melhor e não podemos entrar aqui em derivas que são 

conversas muito importantes, conversas que fazem todo o sentido, da divisão administrativa, das competências, tudo o que gere as 

Freguesias e os Municípios por consequência e concordaremos, certamente, com grande parte do que aqui foi dito, da divisão 

administrativa estar ultrapassada, estar obsoleta, cada um de nós terá a sua opinião. Agora, não podemos é falar nas coisas duma 

forma em que cada um vê o copo da forma que quer. 

Os Senhores Deputados, neste caso, do PSD verão sempre isto de uma forma negativa, sem o dizerem, ou seja, este protocolo foi 

uma mais-valia. Esta reunião magna que temos hoje é importantíssima e é, sem dúvida, uma mais-valia e é uma marca indelével 

neste mandato, seja do Executivo ou também da Assembleia Municipal. 

Tenho a certeza que todos vocês têm essa perceção e, melhor do que isso, todos os fregueses das nossas Freguesias têm a noção 

que estamos melhor hoje do que estávamos há quatro anos. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI SÁ (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 
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Eu gostaria de começar esta minha intervenção, a dizer que o autarca de Freguesia é provavelmente o melhor governante deste país, 

direi até mesmo, o pior autarca de Freguesia é o melhor governante deste país e em boa testemunha o posso dizer, porque fui 

Presidente de Junta durante três mandatos, e tenho que o dizer, não seria justo da minha parte, não registar aqui a virtude do 

Protocolo celebrado com as Juntas de Freguesia, que deu às Juntas de Freguesia algum poder de intervenção, nomeadamente, nas 

intervenções de caráter urgente na manutenção. 

Manifestei aqui também nesta Assembleia Municipal, sobre o não ajustamento do Protocolo celebrado e disse-o na altura, que o 

Protocolo não era justo porque tratava a todos da mesma forma, nomeadamente, as Freguesias que têm 4, 5 ou seis aldeias e mais e 

as Freguesias que têm apenas a cabeça de Freguesia e disse que este Protocolo devia fazer esta distinção pela positiva e atribuir 

ainda que, discriminar positivamente as Freguesias que têm mais aldeias, a coisa mais fácil é aplicar 50 % do FFF, “tudo como 

dantes, no quartel de Abrantes”, mas também tenho que dizer que este Protocolo, sendo extremamente importante para as 

Freguesias, como acabei de dizer, é muito injusto para as Freguesias e eu vou dizer aos Senhores Presidente de Junta que foi 

extremamente injusto para eles. 

Eu no último mandato, não neste, no anterior, passei seis anos como Presidente de Junta a receber o dinheiro do Fundo de 

Financiamento das Freguesias, nem mais um tostão, mas no final do mandato anterior a minha Freguesia tinha 200 mil euros de 

obra, obras estruturantes, desafio algum Presidente de Junta que venha aqui dizer qual foi a obra estruturante que fizeram na sua 

Freguesia, indiquem uma, que me digam qual foi a estrada que rasgaram, qual foi o caminho agrícola que pavimentaram de 

serventia às propriedades rurais, que me indiquem um, certamente que as há, eu não as conheço. 

Que me digam quais foram os saneamentos feitos, qual foi a Freguesia, qual foi a aldeia que não tinha e passou a ter, que me 

digam. Que me digam qual é a estrada asfaltada, qual foi a estrada que levou tapete. 

Quando há quatro anos se dizia que o 25 de Abril chegou finalmente a Mirandela, deixamos de ter os estaleiros a quatro, cinco ou 

seis meses antes das eleições, deixamos de ter as carradas dos paralelos, então o que vemos agora?! O que vemos agora se não 

carradas de paralelos, se não concursos a passarem pelas Sessões da Assembleia Municipal, esbarrando depois nos cabimentos, o 

que é que é isto?! E obras que não vão para o terreno, porque para fazer obra é preciso cabimentar, é preciso ter dinheiro para as 

pagar e isto não há, eu sei que não há. 

Agora, o que me custa a mim, é que os meus colegas Presidentes de Junta, eu ainda digo assim, porque eu serei sempre Presidente 

de Junta na minha cabeça, que não se tivessem deixado coagir! Coação pura e dura! Coação política aceita-se, coação por obras eu 

não aceito. Eu não aceito que o Executivo que me representa se vendam por obra, que estejam até ao final do mandato para 

decidirem as suas candidaturas, se a Senhora Presidente me faz a estrada eu candidato-me pelo PS, se a Senhora Presidente não me 

faz a estrada se calhar até me posso candidatar como independente. 

As pessoas que querem andar nesta vida que se assumam, que se assumam, quando se está do lado A não se pode estar do lado B. 

quando se está ao centro, está-se ao centro, mas que se assumam. 

Eu vejo aqui muitos Presidentes de Junta indignados, porque fizeram muito trabalho, está aqui um Presidente a dizer que me fica 

mal esta conversa, diga-me qual foi a obra estruturante que fez na sua Freguesia? Venha aqui dizê-lo. 

Eu gostaria que o meu concelho tivesse uma visão sobre o turismo, somos um concelho meramente rural, digam-me uma medida 

estruturante para o turismo que integre as Freguesias, digam-me uma, esta Assembleia não sabe, mas eu digo, o Posto de Turismo 

de Mirandela, da sede aqui da cidade está fechado e depois vêm fazer os discursos com os fatores endógenos da região, porque 

Mirandela é uma terra que acolhe o turismo, onde? O quê? Quais são as medidas estruturantes que têm de desenvolvimento do 

concelho? Eramos conhecidos como a “cidade jardim”, uma cidade bela, limpa, exemplar, o que é que somos hoje?! 

No anterior mandato e fez-se bandeira disto e bem, que eu sou defensor disto e o Presidente também o será, que também é caçador, 

eu via com bons olhos que o concelho de Mirandela tivesse uma ou duas regiões de caça, que tivesse havido uma agregação das 

zonas de caça e tivéssemos uma administração técnica, com recursos técnicos, com recursos financeiros, com uma gestão integrada 

da caça pelas mãos de quem sabe, o que é que foi feito?! Nada! 

Relativamente à mobilidade, já quem me antecedeu aqui o disse também, o que é que foi feito pela mobilidade pelas aldeias que 

distam como a de São Pedro Velho no limite do concelho? Mas, esse Senhor Presidente que provavelmente me está a ouvir e não 

me pagou para ser advogado de defesa dele, não vai ter estrada, sabem porquê? Porque não concorre pelo Partido do poder e por 

isso não tem estrada, se concorresse tinha a estrada a ser adjudicada e a ser feita. 

Senhores Presidentes de Junta, deu muito calor este dinheiro dos Protocolos, deu muita liberdade e fizeram-se coisas belíssimas nas 

Freguesias, mas atenção Senhores Presidente, este dinheiro pode ser também o dinheiro que ajuda a provocar as ilegalidades, 

porque o Código de Contratação Pública é muito exigente e fazer obras nas Freguesias da forma como alguns Presidentes de Junta 

estão a fazer, pode ser arriscado. Era importante que a Câmara Municipal dissesse aqui qual é a taxa de esforço com a atribuição do 

dinheiro dos Protocolos às Juntas de Freguesia. Quanto isto representa para o Município? Quanto é que o Município recebeu de 

reforço do Fundo de Financiamento Financeiro das Freguesias e que repartiu pelas Juntas de Freguesia? Quanto? Era isso que 

precisávamos de saber, Senhora Presidente. 

Ainda mais, eu vou fazer aqui o reforço disto, custa-me muito isto, que seja feita coação sobre as pessoas, por causa dos empregos 

e por causa das candidaturas, eu aceito tudo em democracia, menos isto, Senhora Presidente. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal AGOSTINHO BEÇA (PS) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Só para dizer que o Senhor Deputado Rui Sá não tem moralidade para chamar a atenção de ninguém por se manifestar, porque 

esteve permanentemente ele e o colega Humberto Cordeiro, tipo “alunos mal comportados”, a zunir os ouvidos de toda a gente, 

durante toda a manhã. 

Eu penso que toda a gente assistiu a isso. Não são atitudes que se tenham, por isso o Senhor Deputado não tem moralidade para 

repreender as pessoas porque estavam a interromper, porque o Senhor Deputado interrompeu toda a gente durante a manhã toda. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 
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Vamos manter a ordem e vamos separar as coisas como deve ser. 

Não vamos entrar aqui num debate político, com um pequeno cheiro a campanha eleitoral, eu só tenho a dizer o seguinte, Senhor 

Deputado Agostinho Beça, pode ter alguma razão em relação aquela questão anterior, mas que não tem a ver propriamente com 

aquilo que é dito. 

Aquilo que é dito, dentro da liberdade de expressão e logo que seja feito com a devida correção, é um direito que todos temos, a 

divergência de opiniões é normal. O quererem rebater ou provar, como aliás houve um apelo nesse sentido, de provarem que isto e 

aquilo não aconteceu e que outrora aconteceu, terão esse espaço para o fazer em devida altura, não vamos aqui entrar em diálogo, 

nem vamos entrar aqui em interpelações à Mesa que não terão fundamento, sobre aquilo que acabou de ser dito. 

No final eu vou-vos dar a palavra, essencialmente àqueles que intervieram neste assunto, para eventualmente clarificar algumas 

questões. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal AGOSTINHO BEÇA (PS) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tenho a dizer que não critiquei em nada aquilo que o Senhor Deputado disse, apenas o comportamento anterior e que agora quis 

criticar. Apenas isso, não ao conteúdo da sua mensagem. A minha interpelação era nesse sentido, o Senhor Deputado estava a 

criticar comportamentos que o próprio teve de manhã. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Presidente, eu uma vez disse que havia Deputados que se “armavam ao pingarelho” e depois o Senhor veio dizer que se 

“armavam aos cucos”. 

O Senhor Deputado Agostinho Beça mais uma vez, com a sua retórica política, de manipulação e persuasão e lisonja, vem-se aqui 

“armar aos cucos”, porque ele faz a mesma coisa que os outros Deputados fazem. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI SÁ (PSD) fez uma interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Efetivamente não me dei conta que tinha perturbado tanto os Trabalhos de manhã e por isso peço desculpa à Assembleia. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“O regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê a possibilidade de delegação de 

competências através de contratos interadministrativos dos Municípios para as Freguesias. 

Com o fim deste mandato autárquico e estando a poucos meses da realização de eleições autárquicas, dando-se assim início a novo 

mandato autárquico, e estando nós aqui a discutir, não a delegação de competências como a Lei prevê, mas, sim, fluxos financeiros 

para as Freguesias. 

Importa dizer Senhora Presidente, já é tempo de darmos mais um passo em frente, para que consigamos satisfazer os anseios das 

populações do nosso concelho. 

Já é imperativo a criação nesta autarquia de um Gabinete de Intervenção Local, que terá como principal missão o contacto regular 

com os Presidentes das Juntas e Uniões de Freguesias e a coordenação do trabalho interno nas áreas onde a delegação de 

competências se deve efetivar. 

A este Gabinete de Intervenção Local compete estudar e propor a celebração de acordos de execução e contratos 

interadministrativos com as Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias proceder a monitorização e acompanhamento da sua 

execução. 

Senhora Presidente, neste processo de delegação de competências estão presentes três princípios base: 

1 - O respeito pela autonomia das Freguesias, garantindo a sua autonomia de organização e de gestão dos serviços e recursos; 

2 - Universalidade e igualdade de tratamento entre todas as Freguesias e Uniões de Freguesias, um princípio muito importante 

ainda mais num contexto político onde as Freguesias podem ser geridas por três forças políticas diferentes; 

3 - Corresponsabilização, no sentido de que delegar não e desresponsabilizar. Ao delegar o Município continuará a ser 

corresponsável por todas as áreas que delega. 

Uma maior proximidade leva em regra, a um maior e melhor desempenho, mais eficácia e maior rapidez na execução das 

competências. 

Num território tão extenso e com uma estrutura tão complexa como é o nosso Município de Mirandela mais se justifica que estas 

delegações de competências existam e que sejam valorizadas desta forma pelo Município. 

Consideram-se assim cumpridos os objetivos da delegação de competências que visam a aproximação das decisões aos cidadãos, a 

promoção da coesão territorial e a racionalização dos recursos disponíveis.” 

Isto devia ser aquilo que eu esperava, esperava do nosso Partido, a CDU, que depois de ser feita, num primeiro passo e ao longo de 

40 anos em que esta autarquia foi dominada pelo PSD, isto que nós estamos aqui a discutir nunca foi feito e eu pensava que esta 

discussão fosse mais abrangente e mais audaz e tivéssemos a capacidade de percebermos aqui, que estamos a dar um passo em 

frente e não estamos a dar dois atrás. 
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Por isso, em tempo oportuno, Senhora Presidente e não deixo de lhe fazer esta crítica, em tempo oportuno fiz um pedido à Mesa 

através do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que informassem a CDU do valor que a Câmara Municipal gastou ou deu 

em termos de subsídio, ou de apoio, como lhe queiram chamar, desde 2012, até ao ano de 2020 de apoio às Juntas de Freguesia do 

concelho de Mirandela. 

Essa informação não me chegou, mas era bom nós estarmos aqui a discutir com factos e não estarmos aqui a discutir de cor. Porque 

o que eu oiço aqui e é um facto, nós quando falamos de poder local e falamos daquilo que é a intervenção que as Juntas de 

Freguesia têm no nosso concelho e os Presidentes de Junta e bem, eu pensava que chegava aqui e digo-vos muito sinceramente e 

que não estivéssemos ligados a 2014, ou a 2013 e chegassem aqui os Senhores Presidentes de Junta e viessem dizer à Senhora 

Presidente que, aquilo que receberam foi bem recebido e que o gastaram de forma saudável, naquilo que é o interesse das 

populações. 

Os poucos Presidente de Junta que falaram, vêm falar de duas coisas, vaidades pessoais, vaidades pessoais e não falam daquilo que 

é o interesse das populações. Não ouvi aqui nenhum Presidente de Junta a falar aqui do que é que vai ser a mobilidade para o nosso 

concelho, não ouvi um, estão mas é interessados nas barragens para servir os terrenos deles próprios, estão preocupados em serem 

convidados para o 25 de Abril e para o 1 de Maio. 

Senhor Presidente António Martins, faço-lhe diretamente uma crítica, eu o 25 de Abril comemorei-o sempre desde os meus 10 

anos, nunca fui convidado para nada, mas fazia questão de me levantar cedo, ir ao Município de Mirandela e trazer um cravo ao 

peito, nunca fui convidado para nada. Há outros e eu digo-o aqui sem qualquer tipo de maneirismos, por isso é que eu falo nas 

vaidades, falemos do concelho e daquilo que as populações realmente necessitam e não de vaidades pessoais, que é o que acontece 

muito, eu quando falo de vaidades, no 1 de Maio apareceram duas pessoas, eu não tenho medo de falar em nomes, o Senhor 

Deputado Rui Sá, que esteve presente na cerimónia onde não foi convidado e assumiu um papel de relevância e o vosso candidato à 

Câmara Municipal, que também não foi convidado e pôs-se lá num papel de vaidade, podia estar no público juntamente com a 

população, porque é assim que eu gosto de estar, portanto, não me venham dar lições de moral, pelo menos ao meu Partido não dão 

lições de moral, nem eu o aceito. Este é o primeiro ponto. 

A outra questão, Senhora Presidente, eu quando lhe pedi esta documentação, para saber realmente o que é que foi entregue às 

Juntas de Freguesia durante o seu mandato e por isso é que eu disse no meu discurso inicial que acho que devemos dar um passo 

mais à frente, é exatamente termos a capacidade de nos corresponsabilizarmos pelo desenvolvimento do nosso concelho. Porque 

ser Presidente de Junta, chegar aqui e dizer que estiveram 40 anos e eu digo isto com toda a frontalidade, 40 anos que não 

receberam rigorosamente nada da Câmara Municipal, a não ser se fossem da mesma cor política ou se andassem de chapéu na mão, 

isto é verdade. Isto é um facto e chegamos aqui hoje, quando uma Câmara Municipal que tem muitos defeitos, eu sou o principal a 

apontá-los, mas há um que eu não posso apontar, porque desde o princípio em que nós estamos a discutir estas questões das 

Freguesias, o meu camarada David Garrido e não venham dizer que esta questão da atribuição dos subsídios às Juntas de Freguesia 

foi feita agora, porque o meu camarada David Garrido e podem consultar as Atas de 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, foi sempre 

pedido que as Juntas de Freguesia não tinham que ir de mão estendida, nem de chapéu na mão ao Senhor Presidente da Câmara 

pedir dinheiro para fazer obra, é um direito que está consagrado na Constituição. 

Agora, o que falta aqui é nós darmos um passo à frente, é não pensarmos no nosso próprio umbigo e nas vaidades, porque isto de 

ser Presidente de Junta para aparecer e para ter alguma visibilidade e depois nós, por isso é que me faltam aqui os elementos que 

solicitei para analisar, eu gostava de saber e nós CDU, vamos fazer esse trabalho e vamos fazê-lo com toda a frontalidade, vamos 

ver o dinheiro que a Câmara Municipal despendeu, porque estamos a falar de dinheiro de todos nós, despendeu às Juntas de 

Freguesia e queremos também saber o que é que as Juntas fizeram com esse dinheiro, porque eu já ouvi aqui Presidentes de Junta 

dizer que não precisam de dinheiro para fazer a obra e já ouvi também aqui Presidentes de Junta dizer que precisam de dinheiro 

para tudo e para todos. Por um critério de transparência e de rigor de dinheiros públicos, temos de saber Senhora Presidente, a CDU 

fez-lhe esse pedido que não chegou a tempo, é essa a crítica que lhe faço, porque não queremos só saber o que é que a Câmara dá, 

mas também queremos começar a responsabilizar os Senhores Presidentes de Junta por aquilo que fazem e onde é que gastam o 

nosso dinheiro, isto é que era importante. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa PAULO PONTES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Quero defender a minha honra. 

Quem é o Senhor Deputado Jorge Humberto da CDU, para vir aqui, neste púlpito exigir à Câmara Municipal, ele que exija à 

Câmara Municipal o que quiser, agora ele não tem competência absolutamente nenhuma, nem ele, nem Deputado algum que aqui 

esteja, de exigir à minha Junta de Freguesia seja aquilo que for. Quem exige à minha Junta de Freguesia é a minha Assembleia de 

Freguesia, a minha Assembleia de Freguesia é que me pode exigir aquilo que entender, agora o Senhor Deputado não exige 

absolutamente nada. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Esta é uma questão que eu poderei considerar, mas continuo a não ver que tivesse sido posta em causa a sua honra. Eu não consigo 

ver, peço imensa desculpa e usarmos esses subterfúgios para às vezes falar não vale a pena. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Foi mencionado o meu nome e só quero fazer uma clarificação simples, se há coisa que eu me prezo Senhor Presidente de Junta, é 

sermos honestos e transparentes, que eu saiba, eu quando estive ali a comentar eu não lhe exigi nada à sua Junta de Freguesia, a 

única coisa que eu pedi através de um requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que a Câmara 

Municipal fizesse chegar à CDU o que a Câmara Municipal entregou de subsídios às Juntas de Freguesia, isto é uma questão de 

transparência e após esses documentos chegarem ao meu Partido iremos fazer uma análise política e vamos perceber porque é que a 

Junta A recebeu este subsídio e obviamente que também vamos fazer uma avaliação política de como é que a Junta de Freguesia A, 

B ou C, gastou esse dinheiro, ou não temos direito de o fazer?! 
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---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

As Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta são as pessoas que verdadeiramente exercem o poder local todos os dias, não é só 

uma vez de três em três meses na Assembleia Municipal. 

Eu pedi para falar rapidamente, sobre o Protocolo que a Câmara muito bem exerce e que já devia exercer há muitos anos com as 

Juntas de Freguesia. Foi já hoje aqui citado, que a riqueza produzida em Mirandela vai fundamentalmente para Valpaços, tem-se 

falado em muitas coisas, mas não na produção dessa riqueza e essa riqueza que é produzida nas Freguesias passa pelas “veias” dos 

caminhos, são os caminhos que facilitam hoje a comunicação, não temos já o carro de bois a fazer o caminho, temos que levar o 

carro pessoal, porque infelizmente a maior parte dos nossos agricultores só têm o seu carro pessoal e só têm os caminhos da 

maneira que vocês os conhecem, não é preciso eu dizer que os conheço. 

O que eu gostaria de pedir à Senhora Presidente da Câmara, porque até já ouvi Presidentes de Junta falarem com comprar 

retroescavadoras, temos que ter noção do valor do dinheiro e de como é que ele deve ser gasto e portanto, a minha ideia é que o 

Gabinete de Apoio Autárquico veja o problema dos caminhos e que a Câmara reforce o seu equipamento, de maneira a que se 

possa circular nos caminhos, porque é de lá que vem a riqueza do Município. 

Quero dizer a todos, obrigado pelo vosso trabalho, aos Presidentes de Junta por tudo quanto têm feito e pedia um apoio especial 

para os caminhos, já que graças a Deus, houve uma altura em que eu era sozinho a falar da mobilidade e agora parece que a 

mobilidade já é necessária para todos. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PEDRO BEATO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Eu vou falar um pouco do concelho de Mirandela e no contexto com a cultura, eu gosto muito da palavra cultura, porque a cultura 

tem origem na ação de cultivar, cultivar os campos e claro que com o tempo passou também para cultivar o espírito e neste 

contexto passa a incluir a língua, os costumes, as técnicas de produção de bens e de valores. 

A cultura assim vai-se aproximando da civilização, incluindo a maneira de viver e de ser das pessoas. Ora, no nosso concelho ao 

longo dos tempos a vida de muitas e muitas gerações e a sua história, estão incluídas neste contexto de noção, é claro que eu 

defendo e sempre defendi que tem de haver uma intimidade entre o concelho de Mirandela e a sua cultura. 

Gostava também de dizer que nos próximos anos, talvez como meu último trabalho como cidadão em Mirandela num espaço 

comum, a idade vai avançando, independentemente dos resultados que se vierem a verificar no contexto político, pretendo 

continuar a contribuir para a memória e identidade do nosso concelho em todas as Freguesias, e ajudar a que, ao nível da Junta de 

Freguesia, se torne o mais possível autossuficiente e integrado o trabalho que deve ser continuado no contexto da história e da 

memória. Quer dizer, que gostava que em todas as Freguesias e disponibilizo-me para isso, haja uma forma de saberem como e 

onde consultar as informações para além de terem um local para guardar o acervo (pode ser um armário ou parte dele. 

Se não for possível desenvolver esse trabalho que muito gosto, fá-lo-ei por gosto próprio e como legado à minha neta. 

O dia do Concelho/Município deve ser um momento também de homenagem, de agradecimento e de encontro da mesma “fé 

Patriótica” como refere o Livro “Carvalhais”  

Mirandela tem na sua Historia como concelho, momentos muito importantes que devem fazer parte do dia da nossa cidade também 

e que ao longo da história desde D. Afonso III, já que estamos a ter esta data como referência, mas D. Dinis, D. João I, D. Manuel, 

a Restauração, o Absolutismo, o Liberalismo, a Regeneração, a República, o Corporativismo e a Democracia, há mirandelenses em 

todos estes contextos de forma significativa e exemplar. Tudo isto e muito mais está na vida do Concelho de Mirandela  

Lembro-me que já no século XX, nos anos 30 há um livro que é “Portugal Económico Monumental e Artístico”, que é uma obra 

oficialmente conhecida pelo Conselho Nacional de Turismo e por este alto organismo, classifica de interessante e útil para a 

expansão turística do País, o fascículo XXXIV deste documento é sobre o concelho e vila de Mirandela, é uma obra que vale a 

pena ver e ler. 

Outra coisa interessante é que, em anos anteriores por exemplo, na data de 50 do século passado o Dia do Município ou o Dia do 

Concelho, dia do conjunto das nossas Freguesias, foi referido de uma maneira absolutamente impressionante com uma equipa que 

se organizou para inclusivamente fazer chegar a Mirandela pessoas do Governo para que fosse analisado e visto todas as obras-

primas feitas e que estavam em projeto, isto são aspetos muito interessantes. 

Agora um ponto um bocadinho mais delicado e peço desculpa se houver alguma suscetibilidade neste contexto, é o seguinte, eu 

abri o site do Município para ver o que estava lá sobre o feriado municipal e então, tem um texto que começa com o 25 de maio, o 

nosso Brasão, é um Brasão que eu gosto muito porque tem incluído pessoas muito importantes da nossa vida, entre os quais o 

Padre Ernesto de Sales, o Conservador do Registo Civil da época Jaime Guedes de Andrade e curiosamente o Presidente da 

Câmara chamava-se Dr. Eurico de Morais Pires Carrapatoso, a seguir tem a justificação e na justificação diz que o Rei D. Afonso 

III deu a Carta de Foral a Mirandela no dia 25 de maio de 1250, logo a seguir tem um documento que está transcrito, colado, 

dedicado aos moradores de Mirandela e acaba a dizer que o Foral foi dado em Guimarães por ordem régia feita pelos Juízes Vicente 

Dídaco e Rodrigo de Pedro aos 25 de maio de 1250, olhando para o documento, o que lá está é que ele foi feito na oitava calenda 

de junho de 1288 e não de 1250, é claro que oitava calenda de junho de 1288 é exatamente 25 de maio de 1250, mas as pessoas não 

sabem e não tem nenhuma nota explicativa e devia ter, o Município devia ter cuidado com este género de informações. 

Depois tem a bandeira e as armas de D. Afonso III e na bandeira foi acrescentada uma bordadura de castelos, eu fico muito 

contente por o Parque do Império já ter as bandeiras, finalmente ter as bandeiras por ordem certa e as bandeiras certas, mas de 

qualquer maneira esta borda tem um significado heráldico, é uma bordadura de diferença exatamente por ser o filho segundogénito. 

Até aqui está tudo relativamente fácil, o que me espantou é que, qualquer cidadão pode consultar este documento, e depois quando 

eu vou consultar o documento sobre Mirandela e o facto de Mirandela ter nascido em 1250, porque tem a justificação que diz: “O 
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Rei D. Afonso III deu Carta de Foral a Mirandela no dia 25 de maio de 1250, documento constante na sua chancelaria d’El Rei D. 

Afonso III, livro n.º 2 das doações folhas 67 e verso, quando estou a dizer isto eu vou ler e estou à espera de encontrar um texto que 

me mostre exatamente porque é que isto foi importante para Mirandela e o texto que eu vou encontrar é um texto que foi publicado 

em 2006 e que tem misturado juntamente com a origem na Wikipedia, a enciclopédia livre, é um texto feito por estas duas fontes, o 

que eu vou encontrar, quando eu julgo que vou ler coisas sobre a história de Mirandela, o que eu vou encontrar é: a Biografia de D. 

Afonso III, a Guerra Civil e a Deposição de D. Sancho II, a Reconquista, as Segundas Núpcias do Rei e a Excomunhão do Rei e do 

Reino, ora bem, o que é que isto tem a ver com a história de Mirandela?! 

Quando nós fazemos um documento destes, eu acho que o que devia ser colocado neste contexto era a história de Mirandela e os 

aspetos importantes que o Foral trouxe para a história de Mirandela, portanto, não sei muito bem o que é que a Excomunhão do 

Rei, ou as Segundas Núpcias têm a ver com esta história, transformou-se o documento num certo contexto de novela, que eu, 

francamente não consigo perceber e tendo nós pessoas em Mirandela, eu tenho licenciatura de história, não é nada de especial, mas 

nós temos pessoas em Mirandela, a quem a Câmara pode recorrer para este tipo de trabalhos com muita qualidade, eu estou-me a 

lembrar por exemplo, do professor que é Membro desta Assembleia, que é o Senhor Deputado Virgílio Tavares e temos aqui 

licenciados em história com um curriculum muito superior ao meu e acho que a Câmara podia aproveitar este género de cidadãos, 

para quando estes trabalhos são necessários, poderem ter a qualidade que devem ter, isto é, falarem da nossa história ao longo dos 

tempos e dos habitantes de Mirandela que tanto dignificaram a história de Mirandela e que partilharam e que participaram na 

história de Portugal de uma forma interessante, habitantes de todo o nosso concelho. 

Desejo a todas as Juntas de Freguesia uma boa continuidade de trabalhos e eu disponibilizar-me-ei para ajudar naquilo que sei e 

que posso. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) solicitou a palavra para Defesa da 

Honra: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu não quis estar a interromper os trabalhos, preferi que se desenrolassem até ao fim, mas quero responder a quem me chamou 

vaidoso, mas eu sou vaidoso e gosto de ser vaidoso, tenho orgulho em mim, o que é que eu hei de fazer?! Mas quero-lhe dizer uma 

coisa Senhor Deputado Jorge Humberto, para quem é tão informado, é porque não sabe o que é que anda a votar nas Assembleias 

Municipais, porque aquilo que as Juntas de Freguesia recebem por ano da Câmara são votadas no Orçamento, está lá o mapa 

detalhado com os valores e se for à Prestação de Contas, tem lá outro mapa com a transferência dos valores que as Juntas de 

Freguesia auferem e se quiser, eu posso também ajudá-lo nisso, pode exercer o Estatuto do Direito da Oposição e solicitar os 

Relatórios que as Juntas de Freguesia semestralmente elaboram e entregam à Câmara Municipal. 

Agora, Senhor Deputado Jorge Humberto, gosta das Freguesias? Faço-lhe um desafio, candidate-se, candidate-se a autarca de 

Freguesia, passe por esse papel, passe pelo papel dos 30 colegas que aqui estão e sente-se pelo menos uma vez no nosso lugar. 

Porque eu quero-lhe dizer uma coisa, é o meu último ano e é o oitavo ano de mandato, eu nunca tive, por parte da CDU, um 

contacto para se ir inteirar da minha Freguesia, nem saber dos problemas da minha Freguesia, está tão preocupado com elas?! Vá lá 

visitar-nos, tenho todo o gosto em recebê-lo, a não ser que o Senhor Deputado não goste de estar com gente vaidosa! 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Sendo assim, penso que terminou o ciclo de debate e antes de dar continuidade quero reforçar o seguinte, nós não temos qualquer 

dúvida que o poder local tem a sua principal força na proximidade, também não temos qualquer dúvida da importância da 

proximidade, é fulcral para uma boa governação. Esta força, a meu ver, é exercida essencialmente pelas Juntas de Freguesia, por 

isso mesmo, penso ser de relevada importância ouvir sempre que possível os Senhores Presidentes de Junta, como está a acontecer 

hoje, para uma melhor noção da realidade. Eu falo por mim, Mesa e acho que falamos por todos aqui, porque muitas coisas 

escapam-nos e muitas vezes não temos a noção, como aliás agora o Senhor Deputado António Martins disse, do que se passa em 

cada território de cada Presidente de Junta. 

De qualquer modo, eu particularmente, penso que será recomendável que o Executivo, por tudo o que hoje foi apresentado nesta 

Assembleia e pelas elações que podemos retirar das diversas intervenções, redobrar a atenção para com este Órgão, eu estou 

convicto de que o vai fazer. 

Também estou convicto de que, com uma eficaz articulação entre estes dois Órgãos do poder local, tudo se poderá agilizar. Agora, 

o debate é uma forma, eu direi mesmo, é a principal forma de se poder harmonizar essa articulação. As reivindicações são 

legítimas, até porque não são reivindicações para benefício pessoal de cada Presidente de Junta e ninguém deve insurgir-se aqui na 

Assembleia contra elas e estamos a quebrar um pouco essa regra. 

Devem ser sim, dadas as devidas respostas e justificações e que se esperam da Senhora Presidente da Câmara, a quem se reconhece 

de facto o direito de o fazer, não somos nós que devemos dar respostas a estas reivindicações, é de facto quem governa 

principalmente todo o concelho e é isso que nós esperamos. Passo a palavra ao Senhor Vereador José Cunha, que terá respostas 

para dar e de seguida à Senhora Presidente. 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA autorizado a intervir, disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Acho que este debate estava a correr tão bem, tão calmo, a última Assembleia e esta eu até pensava que como estamos na “Casa do 

Senhor”, havia um pouco mais de contenção no palavreado, porque tínhamos “medo depois de ir para o inferno”! Mas foi preciso 

agitar isto um bocadinho, posso-vos dizer, para aliviar um pouco, Senhor Presidente desculpe, eu estava ali sentado e o meu relógio 

assinalou que já estava há mais de 10 minutos acima das 120 pulsações! Isto começou a “ferver” e o pessoal “ferve” também! Por 

isso “incendiarmos” isto também é importante, por isso é que também há aqui o “bichinho” e isto é importante. Queria agradecer à 

Senhora Presidente ter permitido a minha intervenção, porque segundo o Regimento nós, Vereadores, não podemos intervir por 
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nossa iniciativa, só se a Senhora Presidente nos consentir, mas como este tema, é um tema que não foi debatido em Reunião de 

Câmara, só está a ser debatido aqui na Assembleia, pedi se podia abordar este tema e que gostaria muito de o fazer. 

Mas antes de fazer a minha intervenção, queria fazer um convite, às vezes as pessoas falam de algumas situações, mas eu gosto 

depois de convidar para confrontarmos com a realidade e o convite que eu quero fazer é ao Senhor Deputado Rui Sá, na próxima 

segunda-feira se quiser, pelas 12.00 hrs. irei visitar a Freguesia de Vale de Gouvinhas para acompanhar duas obras que estão a 

decorrer, que é a Etar de Vale de Maior e a recuperação da praia de Quintas, estou a falar da sua Freguesia, mas poderemos visitar 

mais se entender, por isso está convidado, vou lá ver como é que estão as obras, reunir com a Junta de Freguesia para ver se é 

preciso corrigir alguma situação, porque nas obras há sempre imprevistos e às vezes é necessário haver correções, por isso está 

desde já convidado, se quiser poderá acompanhar-nos e verificar que há investimento na sua Junta de Freguesia e nestas duas obras 

estamos a falar de cerca de 160 mil euros. 

Passando à minha intervenção, queria dizer que, quando cheguei aqui como Vereador há quase 4 anos e antes de me envolver na 

campanha, é uma verdade que não conhecia grande parte das aldeias do meu concelho, sou uma pessoa que vive na cidade, os meus 

pais são ambos da cidade, os meus avós são da cidade, por isso não tenho aldeia como muitas pessoas têm, por isso fui conhecendo 

e fiquei surpreendido por muitas coisas que existiam nas nossas Freguesias e fiquei também apaixonado por algumas situações. Há 

aldeias muito bonitas, mas acima de tudo nessas aldeias é onde encontramos muitas vezes as pessoas mais genuínas, às vezes aqui 

na cidade investimos milhões de euros e as pessoas são exigentes, nas aldeias as pessoas se calhar são mais humildes. Eu tive 

situações muito interessantes já o disse várias vezes, por exemplo, uma vez passei uma tarde no Carvalhal lá sentado num banco a 

conversar com as pessoas, sem falarmos de política, a falarmos de coisas normais, uma aldeia tão pitoresca, só tem uma rua, mas 

está bem conservada, está bonita, como também tive o prazer de estar na Freixeda, algo que eu nem sabia que acontecia, que é no 

dia 31 de outubro à noite os populares reúnem-se para tocar nos sinos durante toda a noite, aquilo representava o terramoto de 

1755, porque diz a lenda que os sinos tocaram nessa madrugada quando ocorreu o terramoto e desde aí para cá repetem essa 

tradição, são tradições que eu não conhecia, se calhar grande parte de vocês também não conhecem essas tradições, por isso temos 

muita coisa interessante nas nossas Juntas de Freguesia. 

Antes de ir ao cerne da questão, também queria falar aqui sobre o Protocolo, temos estado sempre aqui a referir o mérito do Senhor 

Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, acho que é também um pouco injusto essa situação, porque 

a Senhora Presidente, quando foi da sua tomada de posse e nós em campanha eleitoral, sempre referimos que iríamos reforçar essa 

situação e a Senhora Presidente assumiu a questão de distribuir verbas, assumiu também que ficava com esse pelouro e assumiu a 

criação do Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia. É verdade que o Senhor Presidente Paulo Pontes já vinha há algum tempo 

alertando para essa situação em outros mandatos, mas nós conseguimos realizá-lo, tive o prazer de ser incumbido pela Senhora 

Presidente para pensar esse Protocolo e negociar com todas as Juntas, o qual fiquei bastante agradecido e principalmente saber que 

ao fim de 30 reuniões, que decorreram durante três dias seguidos, com cada um dos representantes das 30 freguesias, chegamos a 

um acordo sem grande contestação. Todos aprovaram, todos aceitaram, se é o perfeito? Tenho a certeza que não é, nós sempre 

vamos evoluindo, com certeza ao acabar este ano este Protocolo também termina, o que for negociado nos próximos anos com o 

próximo Executivo, podem haver correções, eu também acho que neste momento o mais correto será fazer os cálculos pelo número 

de aldeias, o número de km2 de caminhos rurais, o número de cemitérios, fazer o cálculo do valor verificando todas as obrigações 

de cada Junta, julgo que seria mais justo, também sou humilde em dizer que se calhar no momento que realizei o Protocolo não 

tinha este conhecimento que tenho hoje em dia do nosso concelho para tomar essas medidas e na altura, depois de tudo pensado, 

esta foi a melhor solução. 

Eu sei que alguns Membros do PSD tentam puxar este “louro” para si, é verdade que o Senhor Presidente da União de Freguesias 

de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, foi uma das pessoas que propôs, mas também já era ideia do Executivo fazê-lo, por isso acho 

que também é injusto estarmos sempre a dizer que só graças ao Senhor Presidente Paulo Pontes é que existe o Protocolo, acho que 

muitos até ficaram surpreendidos com o valor que foi atribuído, acho que não contavam com tanto, acho que o Senhor Presidente 

Paulo Pontes também sabe que o valor que propunha também era um pouco irreal, é verdade e também o dizem, que houve 

aumento das transferências do Estado, mas esses aumentos, eu já disse várias vezes, nós não sabemos quais os valores, porque 

essas transferências são todos os anos decididas em Orçamento de Estado que é feito por um ano e este Protocolo foi feito para três 

anos, podia ter acontecido em anos seguintes o Governo ter-nos cortado às verbas e nós íamos assumir na mesma essa 

responsabilidade, por isso acho que essa “teoria” já caiu um pouco por terra, mas compreendo, têm que usar alguma e na política 

existe isso. 

Passando à questão do que eu queria abordar aqui e eu por acaso em Assembleias até preferia ser Deputado Municipal do que 

Vereador, porque assim poderia intervir mais vezes e acho que aqui é que está o “bichinho” da política neste momento, é aqui na 

Assembleia Municipal, é aqui que debatemos, que trocamos ideias e o que é que eu queria referir: eu no ano passado na primeira 

Reunião do ano, em substituição da Senhora Presidente que estava ausente, falei de uma situação que acho que é bastante 

preocupante, mais preocupante do que se calhar do que foi aqui debatido, as obras são importantes, os caminhos são importantes, 

mas se não houver pessoas, isso tudo não vale de nada. 

Ainda ontem em conversa com um empreiteiro, ele dizia-me: “há sempre este vício da falar em obras, só as obras é que parece que 

contam”, mas tudo o resto leva-nos a obras, se falarmos em investimento na saúde, vamos investir na saúde, leva-nos que se 

aumento o edifício, vai haver obras, se falarmos na educação, vamos fazer se calhar mais um edifício, isso é obra, não precisamos 

de falar nas obras para chegar a elas, precisamos é de falar nas necessidades que fazem chegar às obras e o que é que eu quero 

dizer: no início do ano passado, a Reunião foi no dia 02 de janeiro, o primeiro dia útil do ano, além de tudo desta nova década e o 

que é que acontece, nós chegamos a 2020 e acho que estamos a seguir um caminho, que pode ser drástico, que é o abandono e a 

desertificação das aldeias, podemos dizer que no dia de hoje ainda não temos nenhuma aldeia abandonada, eu não acredito que em 

2030 possamos dizer o mesmo, por isso, estando no início desta década, acho que era fundamental olharmos para essa temática, 

tomarmos medidas mas todos nós, não é o PS, o PSD, o CDS, ou a CDU, somos todos, porque acima de tudo somos todos 

mirandelenses, acho que estamos acima dos Partidos e de todas as causas. 

E o que é que acontece, se nós chegarmos lá, a 2030 e com aldeias abandonadas, está-se a acabar a história, a história daquela 

localidade, é verdade que podem dizer que sou “maluco”, que estou aqui com ilusões, mas acho que desistir deve ser o nosso 

último caminho, por isso acho que temos de trabalhar e eu no ano passado até enviei um e-mail ao Senhor Presidente da 
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Assembleia Municipal, à Senhora Presidente da Câmara Municipal, com esta minha preocupação e propondo a criação de um 

grupo de trabalho de todos os representantes na Assembleia Municipal e da comunidade civil para pensarmos numa estratégia a dez 

anos, tomarmos medidas para atrair pessoas e só assim é que vamos conseguir lutar para que essas aldeias não acabem, estamos até 

numa semana em que falamos de dois momentos, a elevação de Mirandela a cidade e o Foral do Rei D. Afonso III, o que é que 

significaram estes dois marcos? Crescimento, crescimento de podermos ser um concelho, primeiro e depois o crescimento de subir 

a cidade. O que estas pessoas nesses anos lutaram e trabalharam para conseguirem isso e nós, que fomos eleitos pelo povo, estamos 

aqui e se calhar vamos ser acusados de que eramos nós os responsáveis e que levamos a que se calhar algumas aldeias encerrem. 

Eu falo por mim, não gostaria de fazer parte desse grupo, não gostaria de fazer parte de dizerem: “aquele Vereador estava lá na 

altura e nada fez contra o fim de uma Freguesia ou de uma aldeia”. 

Acho que temos de enterrar “machados de guerra”, temos de “enterrar” tudo pelo interesse comum do nosso concelho, se calhar 

agora já é tarde, a criação desse grupo de trabalho, não sei se é possível deixar uma recomendação para os próximos Executivos, 

quer seja da Câmara, quer seja das Freguesias e Deputados Municipais, para que se trabalhe nisso seriamente e também, lançar um 

desafio aos candidatos à Câmara Municipal, que olhem para este tema como sendo um tema central para debatermos o nosso 

concelho, acho que é mais importante do que muitas vezes as obras e outras questões. Claro que as obras são importantes, porque 

se não houver vias, se não houver muita coisa, as pessoas também não vão para lá. 

Na altura, há mais de um ano atrás, foi-me solicitado pela Senhora Presidente, a elaboração de um documento para enviar ao 

Senhor Primeiro-Ministro, aquando da visita ao nosso distrito, na questão do Conselho de Ministros descentralizado, para reportar 

o que seriam as nossas necessidades e com todo o gosto elaborei esse documento com a ajuda dos restantes colegas, com algumas 

ideias e vou-vos só citar sobre a parte que falei da desertificação, porque acho que há aqui medidas fundamentais para nós 

atacarmos e pode ser da nossa responsabilidade, se me permitem na carta dirigida escrevi o seguinte: 

O nosso concelho tem sofrido ao longo dos anos uma redução da sua população, mas existem duas realidades distintas no nosso 

concelho, a nível da sede de concelho (cidade) não se tem constatado uma redução da população, até tem havido um aumento. 

Analisando as restantes freguesias, onde inclui as aldeias e a única vila do concelho, a realidade já tem sido distinta, tem havido 

uma redução acentuada da sua população por um lado a deslocalização para a sede de concelho, outros por emigração e até por 

morte, devido ao elevado grau de envelhecimento da população nesses meios rurais. Podemos dizer com algum entusiasmo que 

atualmente o nosso concelho ainda não tem nenhuma aldeia abandonada, mas acredito que no final desta década já não possamos 

dizer a mesma coisa. Acreditamos que esta será a década para combater e tornar medidas contra o abandono dessas aldeias. 

Como podemos combater esta desertificação? 

Pode partir de medidas de incentivo por parte da administração central, mas também devem ser acompanhadas com medidas da 

administração local. 

Hoje as pessoas já não tomam a decisão de deslocar a sua residência do litoral (ou zonas com maior concentração populacional) 

para os territórios de baixa densidade populacional, por simples incentivos de uma redução do IRS ou IMI, ou no caso da 

natalidade, dos “cheques bebés”. 

As pessoas procuram também qualidade de vida, verdade que nos territórios de baixa densidade a vida é mais calma, existe um 

maior contacto com a natureza, como há uma proximidade maior entre as pessoas, a verdadeira comunidade. 

Mas ao mesmo tempo ficam mais distantes dos principais serviços, que hoje em dia é a preocupação da maioria das pessoas 

principalmente a saúde e o ensino, não esquecendo o lazer e a cultura, como aquilo que hoje pode parecer básico, mas em muitos 

locais dos terrenos de baixa densidade ainda não é, refiro-me ao acesso a redes móveis tanto a nível de voz como de dados. Não é 

considerado um bem de primeira necessidade, como a água e a energia mas hoje em dia, ninguém consegue viver sem ter acesso à 

internet, até porque muitos dos serviços hoje prestados pela maioria das entidades é por essa via. 

Quem mudaria hoje a sua residência para um território de baixa densidade, se não tiver acesso a esses meios tecnológicos, mesmo 

havendo alguns incentivos estatais. 

Algumas propostas/soluções que poderiam combater essa desertificação. 

Deveria haver uma determinação legal por parte do regulador (ANACOM) da obrigatoriedade de instalação de antenas de 

transmissão de dados e voz em todas as aldeias, vilas e cidades do país. No caso dos territórios de baixa densidade essas antenas 

podiam ser partilhadas por todas as operadoras. Verdade que os operadores não devem ter prejuízo por prestarem esses serviços, 

nesses casos deveria haver um mecanismo de solidariedade por parte do regulador ou do Estado poder suportar parte desses custos 

para esses casos. 

Quando uma pessoa altera a sua residência de um território de alta densidade, para um território de baixa densidade, não deve ficar 

privado do acesso à saúde e ao ensino. Concordo que a administração central, não pode instalar em todo o país, unidades de saúde 

altamente qualificadas. Mas as pessoas não devem ser sacrificadas com os custos inerentes à deslocação a essas unidades. Deveria 

haver incentivos que financiassem as deslocações da população a essas unidades centrais de saúde independente dos seus 

rendimentos. Porque quem vive num território de alta densidade, tem acesso a essas unidades junto da sua residência, enquanto as 

populações dos territórios de baixa densidade terão de se deslocar a esses locais, independentemente do seu estatuto social. Não 

esquecendo que essas pessoas, perdem um dia do seu trabalho para se deslocar a essas unidades de saúde, enquanto as pessoas que 

residente junto dessas unidades, no máximo, numa manhã ou numa tarde tem a sua situação resolvida. 

Relativamente ao ensino, todos os pais pretendem o melhor para os seus filhos, sendo a educação a maior herança que os pais 

podem deixar aos seus filhos, por consequência o acesso aos estabelecimentos de ensino é fundamental. Por enquanto até ao ensino 

secundário existe uma boa cobertura a nível nacional, estando quase todos os concelhos contemplados com esses estabelecimentos, 

já a nível do ensino superior a situação não é a mesma. Verdade que em quase todos os distritos, ou mesmo todos, existem 

estabelecimentos de ensino superior, mas nem todos os cursos existem em todos esses estabelecimentos, obrigando alguns jovens a 

deslocarem-se para outros territórios, levando a um aumento dos encargos por parte dos pais, principalmente toda a temática 

relacionada com deslocações, alimentação e alojamento, caso não precisassem de sair do seu território não teriam esses encargos. 

Deviam ser estudados incentivos para os estudantes que se deslocam dos territórios de baixa densidade para esses estabelecimentos 

de ensino (público), pode passar pela criação de uma propina mais reduzida para esses estudantes, como um abono para suportar os 
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custos com alojamento, alimentação e transporte, independente do seu estatuto social, porque quem reside junto desses 

estabelecimentos de ensino, tenham altos ou baixos rendimentos, beneficiam dessa proximidade independente dos seus 

rendimentos, não tendo os encargos atrás referidos. 

Outro problema para os jovens casais que possam pretender residir em territórios de baixa densidade, é o acesso ao ensino pré-

escolar (berçário e infantários) que é muito deficitário. Deveriam ser criadas condições para os Municípios poderem gerir esses 

géneros de estabelecimentos, com a aprovação de abertura de novos equipamentos, com apoios financeiros por parte da 

administração central para a construção e gestão desses estabelecimentos. É também um problema o acesso aos cuidados de saúde 

pré-natal, como maternidades e pediatria, que são muito escassos e com poucos profissionais de saúde. É urgente a aposta nesta 

área da saúde, na nossa região. O encerramento da Maternidade na nossa cidade foi um erro. 

As pessoas podem ter acesso a tudo isto e até benefícios estatais, mas sem emprego nada podem fazer, só lhes resta uma saída que é 

a emigração. Deveriam ser criados incentivos estatais para a captação de quadros qualificados para os territórios de baixa 

densidade, porque a discrepância de vencimentos para esses quadros, entres os territórios de alta densidade e baixa densidade é 

extremamente alta, basta analisar os dados relativos aos valores dos salários médios entre territórios de baixa e alta densidade. 

Outra situação é a criação de incentivos de instalação de empresas nos territórios de baixa densidade, devia ser uma aposta seria, 

tanto com benefícios fiscais, mas também com a entrega de ajudas financeiras e acesso a condições especiais junta da banca. A 

própria AICEP deveria ser obrigada a ter um rácio de captação de investimentos para estes territórios.” 

Isto é parte principal da desertificação, depois tem aqui as outras temáticas mais ligadas à saúde, à educação, entre outras, neste 

documento, mas esta parte acho que era a mais importante que vos queria ler e não me sentia bem, como muitos de vocês sabem, 

estando a terminar o meu mandato, não deixar a minha opinião, não me sentia bem com a minha consciência de olhar para este 

problema, que acho que é o problema de todos, acho que é mais importante, volto a referir, do que muitas vezes os paralelos, ainda 

há pouco dizia um Presidente de Junta, a questão de uma casa mortuária, se fosse eu que tivesse essa decisão de dar dinheiro para 

uma casa mortuária, eu não daria, porque uma casa mortuária significa a morte e devemos pensar na vida e sempre foram nas 

igrejas velados os corpos, não sei porque é que não podem continuar a ser, a igreja diz que não permite, mas então que seja a igreja 

a pagar as casas mortuárias, já que querem assim. Eu preferia dar dinheiro para a instalação de uma casa de uma nova família do 

que outras coisas. 

Acho que existem tantas ideias que podemos debater aqui em Assembleia Municipal, em conjunto, ideias que tem custos, mas se 

calhar o custo que tem do nosso investimento com o retorno das pessoas a virem para cá, com o aumento da economia, pagamento 

de impostos e outras coisas ganharíamos todos, eu falo por mim, eu não gostaria de que daqui a 100 anos, quem cá estiver estivesse 

a debater que Mirandela ia acabar, que ia encerrar, há pouco falaram aqui que Carrazeda de Ansiães e Vila Flor já não são 

concelhos, que deviam passar a ser integrados. 

Acho que devemos olhar para isto com seriedade, apesar de muitos acharem que isto é uma utopia, mas acho que somos os 

primeiros a dar um “tiro nos pés” quando criticamos o Governo central, de que não dá dinheiro para o interior, quando os que 

estamos cá nós no interior não olharmos também para a baixa densidade dentro do nosso concelho. 

Por isso, tinha que vos deixar esta minha mensagem, esta minha intervenção, espero que quem continue pense nisto seriamente, eu 

estarei também para ajudar no que precisarem, como cidadão anónimo, por isso desejo boa sorte a todos e principalmente aos 

Senhores Presidentes de Junta, acho que não querem ficar na história como tendo a responsabilidade de que na sua Junta de 

Freguesia uma aldeia ficou abandonada, por isso, façam-se ouvir, reclamem e Senhor Presidente, se for possível deixava uma 

recomendação, não sei se é para a nova Assembleia para que possam trabalhar nesta temática, que eu acho que é fundamental, já 

que vêm quadros comunitários e aproveitar que o Governo criou a Secretaria de Estado da Valorização do Interior, acho que é o 

momento para aproveitarmos. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Esta é uma Assembleia Municipal Extraordinária, dedicada a um tema vital para a vida de todo o concelho, portanto, é com todo o 

gosto que respondo às questões que foram levantadas, mas antes de o fazer, gostaria de partilhar o Voto de Louvor que o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal fez no início desta Assembleia, partilhar que acho que foi uma excelente iniciativa e dizer que 

tenho por todos os Executivos das Juntas de Freguesia, por todas as Assembleias de Freguesia, nós temos aqui representados as 

nossas e os nossos Presidentes, mas de facto a equipa da Assembleia de Freguesia e o Executivo da cada Junta de Freguesia, têm 

que ser recordados, relembrados, porque todos funcionámos em equipa e portanto, dizer-vos que é com muita admiração, respeito, 

consideração e estima por todos, o trabalho que desenvolvem no dia-a-dia das vossas Freguesias e dizer-vos que neste mandato se 

houve outro caminho, foi outro caminho para as Juntas de Freguesia, por mais críticas que a Bancada do PSD queira fazer 

relativamente à gestão das verbas atribuídas às Juntas de Freguesia, acusando-nos de falta de equidade, de rigor, de justiça na 

distribuição, a verdade é só uma, cada um vê e faz as considerações que quiser, a verdade é que nas últimas décadas, em que o 

poder estava entregue à Bancada do PSD, nunca foi feita nenhuma e eu repito, nenhuma iniciativa de justiça territorial. 

Justiça territorial, de coesão territorial e que permitisse a autonomia das Juntas de Freguesia e portanto, é com orgulho que eu estou 

nesta Assembleia Municipal e quero partilhar convosco a satisfação relativamente a esta questão da distribuição justa e com 

critérios objetivos, relativamente ao Protoloco que foi assinado entre a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia, 

conhecendo cada Junta de Freguesia as verbas que estavam atribuídas e disponibilizadas, com atualizações anuais para cada Junta 

de Freguesia, é certo que a visão da Oposição é sempre de encontrar mas, encontrar porquês e eu respeito as vossa dúvidas 

relativamente aos porquês, relativamente às obras estruturantes. 

Mas a verdade tem que ser dita e eu encaro-a com muita frontalidade dizendo-vos, que nem tudo foi feito, tudo o que é necessário 

fazer nas Juntas de Freguesia, mas também em todo o concelho, a verdade é esta, em todo o distrito, em todo o país, se calhar em 

todo o mundo, mas a verdade é que muito foi feito em prol da coesão territorial do nosso concelho e da nossa cidade, vila e de 

todas as aldeias. 

Dizer-vos que é de facto e não querendo centralizar em cada uma das perguntas, porque o vou fazer a seguir, justificando e 

explicando algumas das situações, porque como alguém dizia há pouco, “é preciso pagar contas”, é verdade, é preciso pagar contas 
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e portanto, nós passamos dois anos deste mandato a acabar aquilo que era fundamental para a educação, precisamente uma questão 

que o Senhor Vereador José Cunha referiu, o estado das nossas escolas era deplorável e portanto, vocês têm a noção de que nas 

últimas décadas pouco investimento, ou pelo menos nos últimos anos, desde que eu andei na Escola Secundária que não havia 

obras de manutenção, os projetos foram feitos ainda pelo anterior Executivo é verdade, mas a verdade é que nós não conseguimos, 

não sei se por vontade política, ou por falta de engenho político, ter qualquer verba para os centros escolares como teve por 

exemplo, a cidade de Bragança e portanto, nós tínhamos um Parque Escolar extremamente degradado, sem condições de 

alojamento, nem da comunidade escolar, nem dos nossos alunos, estão aqui muitos professores que sabem daquilo que estou a 

falar. 

Nós passamos dois anos deste mandato a promover as boas condições e a pagar as contas, porque é preciso pagá-las, todos sabem 

que os empreiteiros não aceitam fazer obras se estas não forem pagas e por isso quero dizer-vos que um primeiro investimento que 

nós fizemos foi acabar as obras, tal e qual tinham sido projetadas de forma a que, quer os alunos de todo o concelho, não só da 

cidade, de todo o concelho, pudessem ter melhores condições de ensino, tendo também garantido a continuidade da Escola da Torre 

de Dona Chama. 

Isto para vos dizer que, a primeira prioridade foi a educação e foi acabar a envolvente do Santuário de Nossa Senhora do Amparo, 

que era uma obra emblemática para a cidade e era uma obra que precisava de ser concluída dentro dos prazos e daí alguns dos 

atropelos relativamente à propriedade das parcelas. 

Quero também dizer-vos que esses dois anos, foi a conclusão de todas as escolas, falta-nos uma escola, que é a Escola Luciano 

Cordeiro, que está neste momento em fase de aviso de candidatura e brevemente vão iniciar-se as obras, porque só agora é que o 

Governo abriu o aviso para nos podermos candidatar, tanto mais que ao invés das outras escolas do distrito, nós tivemos que 

suportar 50 % dos custos da obra da Escola Secundária, quando nos outros concelhos tiveram Centros Escolares novos, não sei se 

seria uma boa opção, quanto a mim não era, mas de qualquer forma também adquirimos um terreno para o Centro Escolar e eu 

acho que bem, foi um investimento bem conseguido e os nossos alunos de todo o concelho bem merecem. 

Depois destes dois anos, a verdade é que em dezembro de 2019 a Câmara Municipal saiu do Plano de Saneamento Financeiro é 

verdade e sem querer que a Covid-19 venha justificar tudo aquilo que se fez ou se deixou de fazer, porque também nos permitiu 

fazer novos projetos, novas candidaturas, a verdade é que a partir de março de 2020 havia uma série de iniciativas sob o ponto de 

vista turístico, sob o ponto de vista da mobilidade, sob o ponto de vista de tudo o que seria eventos no sentido de atrairmos mais e 

melhores condições para os eventos e a verdade é que tudo ficou suspenso. Não ficou suspenso só em Mirandela, ficou suspenso no 

país e no mundo todo 

Queria partilhar convosco, que eu acho que é fundamental dizer-vos que toda a Câmara Municipal esteve toda ela afeta à luta 

contra a Covid-19 e ao combate contra a Covid-19. A Proteção Civil e o Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu 

Bernardino Pereira, referiu a Proteção Civil, de facto a Proteção Civil passou de um funcionário para cerca de 15 funcionários e 

por isso, todos eles estão afetos ao Serviço Municipal de Proteção Civil, o que tem sido fundamental neste combate à Covid-19 e 

ainda bem que todos nós nos preparamos, na Câmara Municipal, para conseguir fazer todo o trabalho que não se vê mas que as 

pessoas sentem, sentem a informação sonora, sentem a entrega de EPI’s, podem ter a certeza de que todos os transportes são 

delineados e agora mesmo até a questão da luta contra os incêndios, nós não nos podemos esquecer que tanto em 2020, como em 

2021 houve na mesma a limpeza das faixas de combustão, tudo isso é feito pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que todos os 

Municípios consideram fundamental para o bem-estar de todas as populações e para a segurança. Todas as Freguesias têm um 

interlocutor local e portanto, foi feito um excelente trabalho a esse nível. 

Relativamente a todas as obras, a verdade é que nós abrimos todos os concursos, inclusivamente o de Carvalhais dos passeios e das 

vias, que ficou deserto em junho de 2020 e desde aí estamos a fazer a revisão de preços, houve um aumento substancial de alguns 

materiais e equipamentos e a Contratação Pública, não desculpa ninguém, mas a verdade é que a Câmara Municipal tem um défice 

estrutural de projetos, não vale a pena dizer-vos que é possível iniciar uma obra, uma estrada sem um levantamento topográfico 

dessa mesma estrada, sem um projeto para que as coisas corram bem, o caderno de encargos e o cumprimento por parte do 

empreiteiro. 

Dizer-vos que não fizemos tudo, é verdade, não era possível corrigir o défice orçamental que nós tínhamos, pagar as obras que 

estavam iniciadas e ao mesmo tempo suportar todos os custos associados, dívidas que foram pagas, foram pagas dívidas e eu já vou 

citar algumas e portanto, não vale a pena dizer que antes de 2017 estava tudo bem e a partir de 2017 ficou tudo mal, ou ao contrário 

e por isso também, não é justo dizer-se que nada foi feito, porque muito foi feito, muito foi feito por todos os Presidentes de Junta, 

mulheres e homens, Executivos que trabalharam diariamente nas suas Juntas de Freguesia, muito foi feito por este Executivo e pela 

Assembleia Municipal. Eu não considero que seja justo para qualquer um de nós, dizer-se que nada foi feito e que não houve obras 

estruturantes. 

O próprio Senhor Presidente que disse que não houve obras estruturantes, teve várias obras estruturantes no seu território, eu fui 

várias vezes à referida União de Freguesias e sempre me foi dito que estávamos a fazer um excelente trabalho. Só que o momento 

político aproxima-se e por vezes o momento político ultrapassa os interesses do território e passam a ser os interesses partidários 

que definem as nossas palavras, as nossas decisões e tudo aquilo que nós dizemos. 

Eu respeito a opinião, mas acho de extrema injustiça para este Executivo, que esteve sempre próximo das pessoas e próximo da 

solução e não do problema. E é essa a nossa vontade, encontrar soluções, soluções que às vezes já duram há 20 ou 30 anos, de 

obras que não foram feitas, de luta pelo emprego e pela coesão territorial, luta para que os edificados sejam ocupados nas nossas 

Freguesias, mas isso depende também de cada um de nós e depende também da saúde financeira do Município, eu bem sei que a 

saúde financeira não é tudo, é preciso inovar, é preciso ter ideias, é preciso fazer, é preciso implementar e as Senhoras e os 

Senhores Presidentes de Junta de Freguesia sabem o que é fazer, porque fazem todos os dias, agora, quando nós estamos a falar de 

gestão e estamos a falar de dívidas acumuladas, a verdade é que não é fácil priorizar investimentos, porque a verdade é que nós 

queremos fazer tudo, tudo para todos, mas é preciso priorizar para não deixar que as coisas que estão iniciadas fiquem sem ser 

pagas e houve muitas obras que foram feitas em anteriores Executivos que nunca foram pagas, a verdade é esta e por isso é de 

lamentar que a memória seja tão curta para algumas situações, porque eu conheço várias situações, das quais eu não fazia a mínima 

ideia, sem qualquer registo, houve simplesmente um acordo verbal e que as coisas foram executadas, aliás, vai agora a Reunião de 

Câmara um apoio extraordinário para uma Freguesia de uma obra que foi um acordo feito em Tribunal, que vai ser pago um apoio 
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extraordinário a essa Junta de Freguesia porque foi um compromisso que a Câmara Municipal assumiu no mandato anterior e que 

nunca foi cumprido o valor que devia ser transferido. 

As críticas são aceites, com respeito, mas de facto são de extrema injustiça para este Executivo e para todos vocês enquanto 

Presidentes de Junta. 

Relativamente às intervenções, agradecer a intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que é sempre muito 

oportuno, o Senhor Secretário José António Ferreira também abordou a questão das Juntas de Freguesia, a história das Juntas de 

Freguesia e o papel das Juntas de Freguesia na democracia, o Presidente Paulo Pontes também se referiu a esta importância, à 

realidade de um Presidente de Junta, depois o Senhor Presidente Vitor Correia, um voto de confiança também no seu papel 

enquanto Presidente de Junta de sede de concelho, a cidade de Mirandela e também a evolução e o pedido para a evolução para a 

constituição de uma equipa técnica para o Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia, é verdade, nós temos muita dificuldade em 

recursos humanos, a Contratação Pública neste momento está com muitos processos, nós temos 38 empreitadas e portanto, o 

Gabinete de Apoio das Juntas de Freguesia sempre que foi necessário e sempre que os Presidentes de Junta solicitaram o apoio para 

algumas obras, a Câmara Municipal disponibilizou os seus Técnicos, tirando-os de outras funções, para ajudar as Juntas de 

Freguesia a fazer projetos, fizemos alguns projetos para pontões, fizemos aquilo que pudemos fazer com os recursos humanos que 

temos e eu sei que os colaboradores da Câmara fazem um esforço muito grande para ajudar naquilo que é necessário às Juntas de 

Freguesia, porque têm consciência da importância do vosso papel no apoio às populações. 

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Frechas José Carlos Teixeira, falou de duas obras de grande 

importância e dizer que nada foi feito, relativamente à muralha construída no cemitério, soube que houve várias visitas ao local, 

aquilo foi uma muralha que foi construída na ampliação do cemitério, a Arquiteta como sabe está a fazer o projeto para resolver, foi 

uma solução até apresentada pelo Senhor Presidente da Junta de Frechas e julgo que foi acolhida pelos Serviços Técnicos. 

Relativamente aos fornos, houve também outras prioridades na Junta de Freguesia de Frechas, fomos dando alguns apoios 

extraordinários, como é do conhecimento de todos, mas essa situação dos fornos está identificada, não são obras de manutenção, 

são obras de reabilitação completa do edificado, estão muito degradadas o que obriga a uma intervenção e um projeto, não só 

porque tem infiltrações, como tem um investimento que tem de ter um projeto de reabilitação, julgo que é um projeto interessante, 

que tem de ser feito, mas não foi possível fazer nestes quatro anos, porque de facto fizeram-se outras coisas, vai agora nascer um 

parque infantil em Frechas e outras obras que a Junta de Freguesia também concretizou, algumas com a colaboração da Câmara 

Municipal. 

Relativamente aos resíduos sólidos que são de uma empresa de Mirandela, que além daquele depósito de resíduos, tem outro à 

entrada da cidade que é muito preocupante, são os dois depósitos de resíduos que permaneceram depois da retirada de resíduos do 

Cachão, a verdade é que estão em propriedade privada, a empresa foi insolvente, foi entregue a uma sociedade insolvente, 

entretanto o Tribunal ordenou para que voltasse e regressasse à posse do proprietário. Estamos a falar de que a Câmara Municipal 

teria de tomar posse administrativa, já houve várias conversas com a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Ministério do 

Ambiente, tendo sido também uma das propostas que nós enviamos sob o ponto de vista do programa ambiental e do roteiro das 

barragens, foi uma das questões que nós colocamos, foi a retirada destes resíduos sólidos, não só nas Latadas, mas também na 

entrada da cidade, até porque fica perto de uma industria alimentar, que não abona nada a favor do nosso concelho e aquilo que vos 

posso dizer é que têm sido feitas várias visitas da Autoridade Nacional de Proteção Civil, têm sido feitas várias visitas da GNR e da 

PSP, mas estamos em propriedade privada e o Tribunal decretou esse revés neste processo que já estava mais ou menos combinado 

com a sociedade de insolvência. São alguns obstáculos que nós temos no sistema português, mas de facto a questão ambiental é 

uma questão sensível de propriedade privada que nós não podemos chegar e tirar, porque não pertence ao Estado, apesar de ser 

altamente poluente. É uma das preocupações que eu cada vez que tenho ligações à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Ministro 

do Ambiente, falo sempre, todas as vezes que consigo falar, falo, já enviei relatórios da PSP, da GNR e o que me foi dito foi que o 

Tribunal tinha decidido voltar os pertences ao proprietário, quando já havia algum acordo com a sociedade de insolvência de fazer 

a retirada, porque não é só retirar, é saber onde é que o vamos colocar, porque aquilo já não tem valor comercial, ou seja, temos de 

pagar para ser destruído, por isso é que o valor da retirada do lixo no Cachão ultrapassou os 300 mil euros, para que depois seja 

carregado, transportado e eliminado em segurança. 

Esta é uma situação que nós vamos acompanhando, mas também queria referir que aqueles resíduos sólidos estão ali há muitos 

anos e a perda do valor comercial também é resultante dos anos de depósito que surgiram naqueles dois locais. 

Em relação à população do Cachão, aí partilho da mesma opinião que o Senhor Presidente de Junta José Carlos Teixeira e 

mantenho a mesma posição e para todos ficarem a conhecer aquilo que o Senhor Presidente de Junta referiu, a situação passa 

somente porque a empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste contratou uma empresa que não tem local para parqueamento e 

lavagem das viaturas de transporte e recolha de resíduos, todos os camiões que vemos na nossa cidade, no nosso concelho e noutros 

concelhos a fazer a recolha tem que, por contrato com a Resíduos do Nordeste, teriam um local para parquear e para lavar, esta 

empresa. A Resíduos do Nordeste, contratou a possibilidade de haver um arrendamento de um armazém, como sabem o aterro 

sanitário fica situado entre Mirandela e Vila Flor, bem próximo do Canil Municipal, mas com maior proximidade com a aldeia do 

Cachão e a empresa viu um armazém que era uma antiga carpintaria, que de facto tinha o licenciamento para carpintaria, tal como 

eu disse e como o Senhor Presidente de Junta leu a Ata, isso é verdade, tinha uma licença na altura para carpintaria e meteu o 

processo de licenciamento, como todos os outros promotores e empresários fazem, junto dos Serviços Técnicos da Câmara 

Municipal. 

A Câmara Municipal fez a análise do processo, pediu outros documentos adicionais, para que pudesse cumprir o processo de 

licenciamento. Falando em nome dos Técnicos municipais o processo não tinha condições de ser reprovado sob o ponto de vista 

legal e jurídico, apesar de poder haver outras opiniões e houve o licenciamento, bem há pouco tempo, da infraestrutura para 

parqueamento e lavagem. Houve de facto uma questão sob o ponto de vista de bem-estar público que nos preocupa, a mim e 

também ao Senhor Presidente de Junta de Freguesia, falamos várias vezes sobre esta questão e relativamente à Senhora que é 

vizinha desse local, acredito que o Cachão tem estado ao longo destes últimos anos muito massacrado com estas questões 

ambientais e portanto, o ruído é ainda maior e aquilo que na altura foi feito foi, eles já têm uma sociedade de advogados de Lisboa 

que os representa, eu tive uma reunião com eles por videoconferência, onde lhes foi dito que a Câmara Municipal de Mirandela 

pese embora o licenciamento tenha sido deferido, porque não havia condições de haver indeferimento, tudo ia fazer com a 
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Resíduos do Nordeste, porque a Câmara Municipal de Mirandela é um membro ativo da Resíduos do Nordeste, é uma empresa 

intermunicipal e a partir da Resíduos do Nordeste iriamos ter que encontrar uma solução e vou-vos partilhar aquilo que de facto 

está em causa, um Senhor que tem um pavilhão queria receber um aluguer por mês de um pavilhão desativado há muitos anos e 

estava com a expetativa de alugar aquele pavilhão, obviamente que a vizinha e outros moradores não concordam com a localização 

daquela infraestrutura e, com toda a legitimidade, vieram dizer que não queriam aquela infraestrutura ai. Foi quando nós reunimos 

presencialmente com a Resíduos do Nordeste, com a empresa, com o representante da Junta de Freguesia, porque o Senhor 

Presidente de Junta de Freguesia não poderia estar presente e chegamos à conclusão que íamos tomar a decisão melhor para todas 

as partes. A partir desse momento, em reunião com a empresa de advogados, foi-lhes dito que caso houvesse essa indignação, teria 

que haver uma sessão pública de esclarecimento e a empresa teria de explicar aos moradores aquilo que estava em causa e aquilo 

que se propunham fazer, porque há aqui dois lados, ou seja, a empresa que se quer localizar naquele local, porque é mais próximo 

das pessoas, garantindo que também dão postos de trabalho a pessoas da Freguesia, tem que se equilibrar aqui entre o que é um 

investimento e postos de trabalho e também o que é o bem-estar social e a outra questão relativamente aos moradores. A posição 

que está assumida e aquilo que, ainda hoje, falei com o Diretor Executivo da Resíduos do Nordeste foi que, a empresa terá que 

abordar o proprietário do pavilhão para resolver a questão e que esse parqueamento seja feito no Parque Ambiental. 

Está a ser estudada uma questão para uma solução definitiva no Parque Ambiental, que não tem problemas de vizinhança e agora 

tem que haver um acordo entre a empresa contratada pela Resíduos do Nordeste e o proprietário da carpintaria agora licenciada. 

Esta é a questão e julgo que esclareci as questões que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas colocou, tudo leva a 

crer que a empresa não se vai sediar lá, que vai nascer um novo pavilhão no Parque Ambiental para que sejam lavadas e parqueadas 

as viaturas de transporte de resíduos que todos fazemos. 

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira Arménio Vaz, fez um 

balanço e disse abertamente que nada de obras estruturantes foi feito, sinceramente não posso concordar com aquilo que disse e não 

é essa a sua opinião, com toda a certeza, percebo o momento político e tudo aquilo que nos envolve, mas acho que há coisas que 

eram dispensáveis. De qualquer forma, quando fala em abandono, eu não julgo que qualquer uma das suas aldeias, ou das aldeias 

que o seu Executivo preside estejam abandonadas, quando diz: “dificultou a vida aos investidores”, como sabe e quando fala em 

habitações nas aldeias, as dificuldades são geradas também pelo PDM, é um instrumento de gestão territorial que está aprovado 

desde 2015 e é outra questão que tenho para responder em relação ao PDM e portanto, o PDM é um instrumento que regula onde se 

pode construir e em que condições e a Lei tem que ser cumprida, por mais que nós quiséssemos facilitar e agilizar as questões 

relacionadas com estas novas habitações que surgissem nas Freguesias. 

Relativamente à Barragem da Serrinha, tenho que partilhar convosco, havia dois papeís na Câmara Municipal, havia o regadio 

tradicional de Contins, eram dois ofícios da DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, um deles a aprovar, 

um Parecer favorável e a Barragem da Serrinha já tinha à data, um Parecer desfavorável, o Regadio Coletivo de Contins é um 

regadio tradicional, o projeto já tinha 10 anos, estava aprovado mas o valor que estava aprovado não era suficiente e temos alguns 

problemas para o abastecimento da água e estamos agora a lançar outra empreitada para adquirir bombas e melhorar aquilo que foi 

feito, porque não era suficiente e não estava adaptado ao lençol freático que existia de facto em 2020 e 2021 naquele local. 

A Barragem da Serrinha teve um Parecer desfavorável já naquela altura, nós investimos dinheiro a fazer um estudo de impacte 

ambiental e conseguimos de certa forma ultrapassar as dificuldades, aquilo que foi dito no Parecer, é que não tem viabilidade 

económica, ou seja, o valor que seria de investimento nunca era sustentável, apesar de nós até pormos explorações de frutos 

vermelhos para tornar aquele investimento mais rentável, mas não foi possível que ele fosse aprovado. 

Quero dizer-lhe também que temos a visita da Senhora Ministra da Agricultura no próximo dia 01 de junho e vem com ela uma 

equipa para visitar a Barragem da Serrinha, para ver no local se há possibilidade de a tornar um investimento sustentável, para nos 

ajudar a requalificar aquele investimento. Aquele investimento de facto, pelas caraterísticas do terreno, pelo número de produtores 

abrangidos, eles consideraram que não era benéfico sob o ponto de vista financeiro e de investimento para aquele local e neste 

momento temos outra porta aberta para que se possa eventualmente, ver quais são as alterações que se possam fazer no projeto. 

Não havia estudo de impacte ambiental, foi feito, mas foi impossível face às limitações do projeto para o local. 

Relativamente à nota negativa Senhor Presidente, agradeço a sua nota, mas de facto não estava à espera de ter nota negativa, eu não 

faço a classificação aos Presidentes de Junta, por que passariam todos, uns com nota bastante positiva, porque têm todos o meu 

respeito, a minha admiração, como eu disse no início desta intervenção. 

Quanto aos polidesportivos, os polidesportivos são propriedade da Câmara Municipal, muitos deles estão em condições 

deficitárias, o investimento total era de cerca de 300 mil euros para fazermos a remodelação de todos os polidesportivos em todas 

as Freguesias, vamos iniciar e priorizar aqueles que estão em piores condições, tal como o de Pereira que julgo ser um dos que está 

em piores condições, para depois os passarmos para a vossa gestão, que é muito mais ágil, mais fácil e vocês podem mantê-los. Tal 

como as antigas escolas primárias, que algumas passaram para a gestão das Juntas de Freguesia. 

Relativamente à intervenção da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão Vanda Preciso, dizer que na 

realidade foi o que conseguimos fazer, também houve algumas obras que surgiram por imprevisto, mas isso é natural que existam e 

dizer que relativamente à visão, julgo que partilhamos uma visão comum, o que é importante nas Juntas de Freguesia, como em 

todos o concelho, são as pessoas e portanto, nem só de obra vive este concelho. Dignificar o trabalho dos Senhores Presidentes de 

Junta é importante, tal como tem sido feito durante estes quatro anos e obrigada pela intervenção. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins, dizer que a igualdade, a equidade e 

os interesses dos fregueses, de facto havia Juntas de Freguesia que tinham mais dificuldades, passo a dizer por exemplo a União de 

Freguesias de Franco e Vila Boa tem uma acessibilidade ótima, fica muito bem localizada e portanto, não tem problemas de 

estradas municipais, obviamente que as questões relacionadas com Juntas de Freguesia que não têm essas acessibilidades têm que 

ter um investimento maior, eu acho que isso é equidade, é tratarmos diferente aquilo que é diferente, mas termos uma base comum 

a nível de Protocolo dos apoios que são dados, essas ficaram basicamente bem definidas no Protocolo. 

Relativamente à Covid-19, eu acho que a Covid-19 não deu jeito a ninguém Senhor Presidente, acho que a Covid-19 foi prejudicial 

para todos, na nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e na vida política também, não vejo que a Covid-19 

desse jeito a alguém, eu sinceramente lamento, até porque faleceram muitas pessoas com esta doença e eu não consigo ouvir dizer 
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isto, porque acho que não é correto dizer-se, por uma questão de princípio. Acho que é muito mau pensarmos que a Covid-19 deu 

jeito aos políticos, sinceramente acho que foi muito mau para todos e para a nossa vida. 

Quando diz, “tenham vergonha”, é uma questão que eu nem sequer quero aflorar, é a sua opinião e respeito aquilo que disse, 

relativamente às celebrações do 25 de abril e 25 de maio, dizer que nós temos restrições sob o ponto de vista dos ajuntamentos, foi 

a Divião de Cultura e dos Eventos que organizou estes eventos com o menor número de pessoas possível, era muito bom que vocês 

estivessem todos presentes, mas de facto houve essas restrições, esteve um elemento de cada Grupo Municipal, esteve o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal e estiveram os populares que quiseram na altura e teríamos todo o gosto em que estivesse, 

obviamente com aquela distância que foi permitida nas comemorações, foram cerimónias muito simples, só para marcar a data e 

lamento estes obstáculos a estas situações, mas por determinação do Senhor Delegado de Saúde também temos de organizar as 

coisas desta maneira. 

Relativamente à questão do projeto cultural, dizer-lhe que está agendado para a próxima Reunião de Câmara um apoio para o 

projeto cultural da Freguesia, já está a informação feita, já está em agenda e dizer-lhe que vai receber um apoio extraordinário de 

cerca de 8 mil euros. 

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu Bernardino Pereira, acho que já 

respondi àquilo que me questionou. 

Quanto à intervenção da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador Cristina Passas, é verdade que não 

conseguimos fazer tudo, as verdadeiras necessidades são muitas, mas eu concordo com aquilo que nos disse o Vereador José 

Cunha, que referiu a ideia de centralizarmos muito o aspeto da coesão territorial, temos conseguido, como sabem as Freguesias 

mais próximas da sede de concelho e com melhores acessibilidades têm mais possibilidade de atrair pessoas, eu sei que a questão 

da mobilidade e a questão da acessibilidade é fundamental para a coesão. Já nos tiraram o comboio há tantos anos e portanto, o 

bom acesso rodoviário e bons transportes públicos são fundamentais. 

“Servir com amor às pessoas”, eu acho que é fundamental e também fazer a referência une a equipa e faz parte do nosso orgulho 

em servir Mirandela, eu partilho dessa situação. 

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente de Junta de São Pedro Velho Carlos Pires, dizer que o projeto de transportes da 

CIM-TTM é um projeto que está a andar para a frente, foi um concurso internacional, inclui a rede de transportes interconcelho e 

intraconcelho e tem algumas situações em que há transportes a pedido, que vai mobilizar os taxistas do concelho, para que se 

possam fazer estes transportes com o apoio do Estado. 

Quanto à praia fluvial da Ponte da Pedra, como sabe a Ponte da Pedra tem de ter três anos de análises regulares positivas de 

excelência para ser classificada como Praia Fluvial. Os projetos foram aprovados, vão iniciar-se logo que seja possível, uma vez 

que temos outras três praias a serem desenvolvidas, aprovados no anterior Aviso e, portanto, para este ano não vamos conseguir 

concretizar este objetivo, mas é um projeto que fica em carteira e que obviamente vai ser realizado, sem que inclua a praia e 

porquê? Porque não é considerada praia fluvial, vamos fazer no exterior, mas a praia ainda não foi classificada, porque não tem os 

três anos de amostras, já começamos a fazer o ano passado ou há dois anos começamos a Ponte da Pedra e começamos a Praia 

Fluvial de Frechas, mas ainda não perfaz os três anos de análises de excelência para serem consideradas praias fluviais, estas praias 

são consideradas zonas balneares e não estão classificadas como praias fluviais, mas é um caminho que já se começou e vai 

manter-se. 

Relativamente à estrada de Vilar de Ouro, esta estrada, como sabe, ainda não vai ser realizada, não está parada, julgo que o projeto 

estará concluído e temos de orçamentar e cabimentar a despesa, não é uma estrada como as outras quatro que vamos fazer ainda, 

que já estão em fase de adjudicação, mas é uma estrada importante para as pessoas de Vilar de Ouro, que se movimentam todos os 

dias naquela Estrada Municipal. 

Em relação ao centro de recolha de resíduos de construção e demolição, não posso concordar mais consigo, tem a ver com os 

entulhos que são largados, há dois, um em Vila Pouca de Aguiar e outro em Vila Flor que é privado, tem havido da parte da 

Câmara Municipal a intenção de criar este centro, porque é fundamental para que as pessoas não larguem os resíduos nas encostas e 

em locais menos apropriados, não queria de todo que houvesse estes centros de recolha de resíduos em todas as aldeias, até porque 

vai acontecer como os monstros, que depois têm de se ir recolher com algumas dificuldades e é sempre difícil de organizar, mas 

são os próprios empreiteiros que teriam que concentrar tudo neste centro de recolha. É um processo que eu já falei com a Resíduos 

do Nordeste, se teriam alguma intenção de ter este centro de recolha de resíduos de construção e demolição, não existe essa 

vontade nem essa vertente, mas é um negócio, uma oportunidade para um privado ter um centro de recolha e que eu julgo que era 

benéfico para todos. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais Nelson Teixeira, começou a sua intervenção por 

dizer que o Protocolo foi uma ajuda, mas não foi suficiente para os nossos anseios, obviamente que todo o dinheiro que o Estado dá 

à Câmara Municipal não cobre as nossas necessidades e portanto, nunca é suficiente quer a nível de recursos materiais, quer a nível 

de recursos humanos, mas os recursos não são de todo ilimitados e por isso tem que haver uma gestão eficaz dos recursos. Estas 

necessidades, o pontão e a escola de Vilar de Ledra, o pontão não é um pontão, é uma ponte, está em fase de projeto da Associação 

de Municípios, poderia ser um pontão que era bastante mais barato, a última vez que falamos disse que não era prioritário, mas nós 

vamos avançar com o projeto, este projeto da ponte e o projeto da escola de Vilar de Ledra. Tudo que é PEDU está em fase de nova 

abertura de concursos. Em relação à redução da velocidade na estrada de Vila Nova das Patas, há várias situações com este objetivo 

em várias Juntas de Freguesia, tem havido visitas entre a PSP se for na cidade e a GNR se for nas aldeias, para encontrarem 

soluções de colocação de lombas, ou de colocação de sinais luminosos. 

Relativamente ao PDM, o Senhor Presidente é representante do PDM em duas Comissões, para além das suas funções enquanto 

Presidente de Junta de Freguesia, é colaborador da Câmara Municipal de Mirandela, tem havido várias reuniões do PDM, o 

Coordenador da equipa técnica é o Eng.º Guedes Marques e nós temos o PDM em vigor desde 2015, o prazo atual termina dia 31 

de julho de 2021, o Governo através do Decreto-Lei n.º 25/2021 de 29 de março, prorrogou o prazo até 31 de dezembro de 2022, o 

Executivo vai apresentar na próxima Sessão da Assembleia Municipal Proposta para prorrogação do prazo do PDM de Mirandela, 

nos termos do n.º 2 do artigo 199.º do Decreto-Lei n.º 25/2021 e devido ao estado avançado dos trabalhos do PDM de Mirandela e 
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segundo a empresa que está adjudicada, que é a mesma que fez o trabalho em 2015, o Mundo às Riscas, o PDM de Mirandela 

ficará concluído no primeiro trimestre de 2022 e por isso, até ao final desta Revisão estará em vigor o PDM atual de 2015. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvites Eurico Carrapatoso, agradecer a intervenção que fez. 

Realmente Alvites tem algumas necessidades, inclusivamente a estrada entre Alvites e Vale de Lagoa, que era uma prioridade da 

Junta de Freguesia e de todos aqueles que circulam entre as duas localidades, a obra está para contratação, já em fase de contrato 

com o empreiteiro e vamos iniciar a obra, assinar o contrato com o empreiteiro e julgo que até era importante dar a conhecer esta 

situação à população. 

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Fradizela Manuel Figueira, a agricultura é uma 

prioridade, é verdade, os problemas agrícolas e o apoio à pecuária pela primeira vez está a ser uma realidade no nosso concelho, 

temos quatro grupos de trabalho, que foram criados na reunião do último Conselho Municipal de Agricultura, o primeiro grupo de 

trabalho – apoio financeiro à atividade apícola do concelho, segundo grupo de trabalho – comercialização de produtos locais em 

circuito curto e licenciamento de pequenas unidades, terceiro grupo de trabalho – proteção do olival tradicional e o quarto grupo de 

trabalho – regadio municipal, têm todo o apoio da Câmara Municipal. Teremos que começar a pensar na praia fluvial da Ribeirinha 

também para termos aí algum turismo sénior e jovem para alegrar a Ribeirinha, agora com a nova via de acesso da Estrada 

Municipal que já tem o contrato assinado e vai iniciar-se, é a estrada mais barata sob o ponto de vista da execução. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde André Geraldo, concordo na integra 

com aquilo que disse, nem tudo está bem, mas também nem tudo está mal e dizer que respeitamos sempre a equidade entre as 

Freguesias, umas necessitam mais de algumas obras, outras mais em relação ao património religioso. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado António Figueiredo, permita-me discordar daquilo que disse, algumas situações 

concordo, mas quando diz que as Juntas de Freguesia não servem para nada não posso concordar, até porque sou uma defensora 

das Juntas de Freguesia e da proximidade do poder às populações. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Agostinho Beça, “estamos juntos pelo mundo rural”, concordo com aquilo que 

disse. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Paulo Pinto, não sou Presidente de Junta, acho que todos gostaríamos de ser Presidentes 

de Junta, mas nem todos têm esse privilégio e por isso dizer que ninguém quer fazer combate político aos Presidentes de Junta, 

aliás, as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta são a causa maior deste concelho, a Câmara Municipal é somente um Órgão 

Executivo, mas que precisa de todos os Presidentes de Junta para que haja esta coesão que nós defendemos. Ao contrário daquilo 

que foi assumido, a coesão territorial e as assimetrias do território só existem se houver este esforço na execução dos programas. 

Quando diz: “… de lamentar que não haja propostas, não há soluções, há simplesmente críticas, não vejo como é que os problemas 

estruturais não foram resolvidos…”, esta é uma frase dita pelo Senhor Deputado, é uma frase que eu não concordo com ela, os 

problemas estruturais vão sendo resolvidos sempre e quando há disponibilidade orçamental e projetos que os acompanhem para 

que tudo possa ser executado. Posso-vos dar um exemplo, nós tínhamos a pavimentação do acesso à Zona Industrial, a rua A e a 

rua B, prontas para iniciar, mas o concurso não contemplava a fibra ótica e eu pedi aos Serviços Técnicos para fazerem uma nova 

consulta prévia para ficar já com infraestruturas de fibra ótica, porque pese embora adie a execução da obra de pavimentação, já 

ficam as infraestruturas para que possam assegurar as nossas empresas. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Rui Pacheco dizer que concordo na íntegra com o que disse. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Rui Sá, falou em situações difíceis de ouvir Senhor Deputado, até porque em 

algumas críticas que fez eu acho que é uma imagem do espelho e por isso dizer que, a crítica pela crítica fica mal a todas as pessoas 

que a fazem, até porque algumas situações que refere, não são de todo verdade. Eu vou-lhe dar dados concretos relativamente às 

obras para pagar, pagamos uma obra em Suçães de 170 mil euros, pagamos obras na Torre de Dona Chama, em Abreiro, Múrias, 

Passos, Lamas de Orelhão, obras até de 2010 que ainda não estão pagas e que nem sequer estão registadas. Eu assumo aquilo que 

digo Senhor Deputado, estranho é que só esteja tão preocupado com o turismo e esteja tão preocupado com a visão que os outros 

têm sobre o turismo. Quero-lhe dizer que se estivesse um bocadinho atento, o Posto de Turismo de facto saiu daquela localização e 

dizer que o Posto de Turismo de Mirandela, por obras na Estação Ferroviária foi deslocalizado para o Museu da Oliveira e do 

Azeite e também para a Ecoteca, que é um novo equipamento turístico da cidade. Dizer que algumas acusações nem merecem 

resposta, porque são de todo lamentáveis de um democrata, de uma pessoa formada e que não são ditas de forma verdadeira, são 

ditas para atingir um objetivo, que é, ferir e magoar, mas vou-lhe dizer mais Senhor Deputado, como mirandelense digo-lhe 

sinceramente que a política não é isto e o Senhor Deputado, como já referi, vê uma imagem ao espelho, que é de todo diferente 

daquela que vê ao olhar para mim e por isso, as suas palavras refletem aquilo que sente e aquilo que faz e eu em relação a isso, 

respeito a sua opinião, a sua forma de fazer política, acho lamentável, terá os resultados que eventualmente vai ter, mas saberá 

obviamente o caminho que quer trilhar na sua vida e as críticas que faz. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Jorge Humberto, “o respeito pela autonomia das Juntas de Freguesia”, a resposta ao 

solicitado não foi dada porque foi pedido desde o ano de 2012 até ao ano de 2021, nós temos os dados referentes aos anos de 2017, 

2018, 2019, 2020 e até maio de 2021, mas estamos a coligir todos os dados desde 2012, não só os valores atribuídos, como os 

investimentos que foram feitos. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Faustino Cunha, redobrar as questões da mobilidade. 

Agradecer ao Senhor Deputado Pedro Beato pela disponibilidade da atualização dos textos do site, que já estão desatualizados e 

pedir que através desta participação cívica juntamente com o Senhor Deputado Virgílio Tavares, pudéssemos avançar para esta 

atualização e portanto, eu vou solicitar à Senhora Vereadora Vera Preto, para iniciar este processo convosco, pelo menos nesta 

parte que o Senhor Deputado Pedro Beato referiu. 

Relativamente às questões da desertificação, dizer-vos que esta é a nossa grande preocupação, o emprego, a fixação de casais 

jovens, tudo o que diz respeito a termos condições para investidores, investimentos e emprego sustentável e digno para todos. 

Esse é o caminho e é esse o caminho que nós queremos trilhar. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 
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Muito obrigado Senhora Presidente. 

Dentro da filosofia que eu tentei incutir nesta Assembleia, sobre o tema em debate se não restarem dúvidas ou questões por 

responder e contando com a colaboração da Senhora Presidente, eu pergunto, alguém quer acrescentar mais alguma coisa após esta 

intervenção? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PAULO PINTO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, de facto hoje estamos perante uma Assembleia muito política, se não a mais política delas todas, até porque é a 

última e tanto quanto sei ficam a faltar mais duas, não sei se as próximas Assembleias vão ser tão políticas quanto esta. 

A Senhora Presidente acabou por fazer aqui um auto retrato da sua gestão nos últimos quatro anos, desde as dívidas, o Plano de 

Saneamento Financeiro, as obras da envolvente do Santuário de Nossa Senhora do Amparo, que teve concluir, que ainda não estão 

prontas, enfim. 

Eu perguntava à Senhora Presidente quando é que vai anunciar a sua candidatura, porque temos a certeza que a partir desse dia vai 

deixar de andar com os meios da Câmara a fazer campanha eleitoral. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Era só para dizer uma situação que o Senhor Vereador José Cunha disse e eu concordo plenamente com ele, que isto vai ficar 

desertificado vai ficar desertificado, não tenho a menor dúvida, é por isso que as regiões administrativas, as Freguesias vão todas ao 

“ar”, não há qualquer dúvida disso. 

Eu, no tempo do Governo José Socrates mandei uma carta para o Senhor Primeiro-Ministro a dizer: “A coutada” e também mandei 

para o Senhor Presidente da República Cavaco Silva a dizer: “A coutada”, nunca me responderam até hoje. Por isso, digo com toda 

a certeza, até o vou tratar por amigo Cunha, amigo Cunha, isto vai ser mesmo uma coutada, não tenha dúvida alguma, se não 

mudarem e vão à Pordata ver lá as regiões administrativas que tem Portugal, aquilo parece que se comem umas às outras, portanto, 

enquanto não mudarem isso, adeus, acaba a nossa região, não tenham dúvidas disso. 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Suçães LUÍSA DEIMÃOS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

É uma intervenção tardia, que eu hesitei e tentei não fazer, uma vez que tenho uns documentos para mandar para a Senhora 

Presidente da Câmara, mas como ouvia falar tanto na dívida de Suçães, hoje quando se falou em dívida já sabia que vinha mais a 

dívida de Suçães, de oculta passou a ser paga por alguém de palavra que felizmente pertence a este Executivo, que quando reuni 

com essa pessoa e que acordamos as condições, a dívida está paga, de qualquer maneira herdam-se obras e herdam-se dívidas, não 

é Senhora Presidente? Com certeza que no dia em que sair da Câmara Municipal também com certeza que deixará obras começadas 

e não pagas. A dívida de Suçães já fede um bocado, está paga felizmente. 

Há obras e aqui vou falar para o Senhor Deputado Agostinho Beça, que faz parte do seu Gabinete, tive uma reunião com ele há três 

anos e tal, pouco depois de ser eleita e apresentei-lhe algumas obras e é isso que vão receber lá, não as quis trazer à Assembleia 

Municipal, mas que vão ter conhecimento, para não ficarem surpreendidos, de obras essenciais, foram visitar a minha Freguesia e 

se calhar não deu com elas porque não quis que os acompanhasse nessa altura, como em várias outras alturas, com certeza que não 

deram com os locais onde deviam ter ido. 

Quanto ao resto, tive o Protocolo que tem sido muito badalado em Suçães, se não se limpam as ruas, se não se faz, a campanha 

começou e eu era só para esclarecer aqui, como já tinha dito também ao Senhor Deputado Agostinho Beça e em relação áquilo que 

perguntou, mandamos um relatório semestralmente à Câmara Municipal sobre onde é gasto o dinheiro e eu que até gosto de 

brincar, mesmo levando as coisas muito a sério, não sei se se lembra, estava a Sónia Mota e o Senhor Deputado Agostinho Beça e 

eu disse: já veio o primeiro relatório semestral e a primeira verba é para pagar a limpeza da Estrada Municipal, porque a pagou a 

Junta de Freguesia, não está em causa, como agora também mandou limpar a escola apesar de não ter feito o Protocolo, pertence à 

Câmara Municipal, mas aquilo estava com muitas ervas, estava muito suja e mandamos limpá-la. Que me acusem de pagar obras 

que são da responsabilidade da Câmara, só não quero é que me acusem de dinheiro mal gasto. 

Quanto à maneira de fazer política, cada um tem a sua, não é Senhora Presidente? Cada um tem a sua e quanto a isso, muitas das 

vezes feita com respeito, eu não queria trazer isto aqui, feita com respeito é muito bonita e a mim ensinaram-me a respeitar toda a 

gente e eu estava à espera e não digo que foi a Senhora Presidente, mas espero, desde que foram entregar os kit’s a Suçães que 

houvesse uma palavra da Câmara ou do Gabinete da Senhora Presidente, com um pedido de desculpas, porque me telefonaram a 

perguntar se poderia lá estar e mandaram-me estar às 15.30 hrs. num dia que trovejou e choveu e estive desde as 15.30 hrs. na 

escola à espera, quando o encontro e a entrega dos kit’s era às 16.00 hrs. ou depois dessa hora. Isto é brincar com quem trabalha e 

eu até trabalho, tive de sair meia hora mais cedo da escola, meti falta para ir lá e fiquei meia hora à espera e quando perguntei… a 

Senhora Presidente não viu e eu sei que não viu, porque pelos vistos até esteve parada no carro cá em baixo, mas isso eu também já 

não sei, porque eu estava lá em cima, só por acaso e porque até sou uma pessoa resiliente e esperei mais de meia hora, é que 

consegui estar lá, porque se não não estava, porque alguém me enganou e quando perguntei à Sónia Mota, ela disse que tinham ido 

às Lamas de Orelhão e não ouvi mais desculpa nenhuma. Acho que no mínimo, seria elegante terem pedido desculpa e terem-me 

explicado o engano, porque ainda hoje não sei porque é que estive tanto tempo à espera. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu BERNARDINO PEREIRA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Era para perguntar à Senhora Presidente, porque não me respondeu ao que lhe perguntei, eu pedi para me dar uma relação dos 

funcionários que estão afetos à Proteção Civil e depois deu ai a volta e acabou por não me responder, que é o que faz sempre. 
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---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Senhor Deputado, o seu pedido está registado, naturalmente que a Senhora Presidente não terá neste momento aqui o número de 

pessoas afetas à Proteção Civil. Eu vou conseguir-lhe essa resposta. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, registei que não me conseguiu responder àquilo que lhe perguntei e eu não vou deixá-la fugir. Eu pedi-lhe que 

me dissesse uma obra que a Câmara lançou na minha Freguesia e que executou, pedi-lhe só uma, não lhe pedi duas, pedi-lhe uma e 

não me respondeu a isso. 

Quando se fala em fazer obras, tem que haver obras para haver pessoas, porque se não houver obras também não há pessoas, o 

Vereador José Cunha falou bem, mas as obras são fundamentais, sem obras não há fixação de pessoas, já nos chega os 

alargamentos dos cemitérios para acolher aqueles que vão embora, infelizmente é uma realidade. Por isso temos que pensar muito 

bem em obras, temos de executar obras, para fixar pessoas, dar condições de vida, quando se fala em captar massa crítica de outros 

locais, não, vamos criar condições para os que temos cá, para os que se formam cá, para aqueles que nós investimos cá e depois 

têm que ir embora, a nossa prioridade tem que ser esta. Muitas vezes dizem que nós não damos contributos, onde está um plano 

municipal para o emprego? Por exemplo. Onde está um plano municipal para o desenvolvimento do turismo? Algum dia se 

discutiu isto com as Freguesias? Faço esta pergunta ao Município, Senhora Presidente responda-me. 

Depois em relação à Covid-19, eu não falei na Covid-19, porque a Covid-19 dá jeito Senhora Presidente, se me conseguir explicar 

isto e acredite que eu tenho “dois dedos de testa”, explique-me como é que é possível a tal DGS, ou tal Gabinete ou a Task Force 

impedir que estejamos no dia 25 de maio, mas hoje até estamos aqui nesta Assembleia Municipal e da mesma forma que como 

ainda há uns dias foi entregar às localidades e às Freguesias uns kit’s para fazer educação física. Eu quero entender isto. Isto é usar 

a Covid-19, não me levem a mal, não estou a ofender ninguém e estão a usar a Covid-19 com recursos municipais. 

Senhora Presidente, não vale a pena, a maior qualidade que nós temos é assumir as coisas, é dizer a verdade. Agora explique-me 

isto, hoje estamos aqui cerca de 70 pessoas, numa sala fechada e não podemos estar os mesmos ao ar livre numa cerimónia. 

Explique-me isto. 

Para terminar, ouvi falar em resíduos de construção e demolição, a responsabilidade da gestão dos resíduos cabe aos promotores 

das obras e cabe à Câmara Municipal exigir, quando se levanta uma licença, se entregue um plano de gestão de resíduos, esta é uma 

responsabilidade municipal, não podemos agora estar a falar de que as pessoas têm de os levar para aqui, ou para além, a Câmara 

tem essa obrigação e tem a obrigação de garantir que são entregues esses recursos na Câmara, a provar que efetivamente o 

tratamento foi feito. Isso é que é importante. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa PAULO PONTES (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Bem-vindos à opinião que eu já emiti há 20 anos e toda a gente se ria, não sei se ainda está aqui gente desse tempo, é a segunda vez 

que vou referir isto, o Portugal habitado irá ser até Vila Real e o resto terá uma cerca, lembram-se desta conversa, agora a maioria 

já concorda comigo. 

Relativamente à Proposta e agora vou salientar aqui a minha vaidade, relativamente à Proposta do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, um Louvor aos Senhores Presidentes de Junta, eu sou contra ela, não vou votar contra, mas vou-me abster, 

porque eu não ando nesta vida para ter louvores, ando nesta vida porque quero, ando nesta vida por interesse pela Freguesia, já tive 

alguns louvores a nível profissional e esses sim, esses interessam-me porque é o exercício da minha profissão que é ser professor e 

esses louvores interessam-me porque é o exercício da minha profissão. Aqui, se andasse à procura de louvores teria de trabalhar de 

uma outra forma, portanto, não faço mais do que a minha obrigação, até porque o faço voluntariamente. 

Relativamente ao que o Senhor Vereador José Cunha aqui disse quanto à falta de gente, eu hei-de vencer isto um dia, há cerca de 

20 anos que ando a dizer e por isso é que sou contra, sou contra o alargamento da Zona Industrial, sou contra a habitação social e 

agora vem a outra parte, sou contra em Mirandela. Porque é que se há-de fazer o alargamento da Zona Industrial e não se há-de 

fazer uma mini Zona Industrial no Franco por exemplo? É entrada de concelho, entrada de distrito. Porque é que não se há-de fazer 

outra mini Zona Industrial noutra parte qualquer do concelho? Porque é que quando é preciso habitação social, não há-de ser feita 

uma casa de habitação social no Franco, ou em Vila Boa? Eu estou a falar de Franco e Vila Boa, como posso falar de qualquer 

outra Freguesia, mas estou a falar da minha Freguesia. 

Pois é, é que vocês e quando digo vocês, não estou a falar deste Executivo em concreto, estou a falar de todos os que passaram e 

que já foram alguns que eu aqui vivi, é que vocês tem exatamente todos a mesma politica que tem o Poder Central em relação a 

vocês, é que é tudo para Mirandela. Quantos funcionários tem a Câmara Municipal de Mirandela? Quantos desses é que trabalham 

nas Freguesias, ou vão fazer trabalho às Freguesias? 

Eu também estou, como toda a gente sabe, não me escondi nunca de ninguém, estou-me a despedir desta vida autárquica, estou 

aqui há 28 anos e gostava que alguns dos Senhores que criticaram e que criticam sempre os Senhores Presidentes de Junta, eu 

gostava de os ver um dia como Presidentes de Junta, coisa que nunca vou ver, porque eu tenho a certeza que nunca se irão 

candidatar, porque tenho a certeza que não são capazes de o fazer. 

 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Senhor Deputado Paulo Pontes, deixe-me só dizer e isto a propósito do Voto de Louvor, que já foi votado e precisamente para não 

haver constrangimentos por parte dos Senhores Presidentes de Junta, ele só foi votado pelos Membros diretamente eleitos da 

Assembleia Municipal, exatamente porque ficar-lhe-ia bem e a todos os Presidentes de Junta absterem-se numa situação dessas, por 

isso está resolvido. 
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---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas JOSÉ CARLOS TEIXEIRA (Independente) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu também partilho da preocupação do Senhor Vereador José Cunha relativamente à desertificação nas aldeias, uma das coisas que 

este Executivo, este e os próximos se deviam preocupar era efetivamente com a habitação social, ou com as casas desertificadas 

que muitas aldeias têm, podiam aproveitá-las para fazer esse tipo de alojamento social e por outro lado dar algum incentivo, 

nomeadamente, nas licenças de construção, para quem quisesse construir nas aldeias, se calhar era uma mais-valia e mais uma 

atração para as pessoas, porque aquilo que se falou na última Assembleia Municipal, que o Senhor Vereador José Cunha fez e 

muito bem, uma exposição, parecia um grande economista, foi muito bem apresentado relativamente ao pagamento do IMI, só que 

isso é muito bem e é investimento, esses milhões de que falou, só que isso numa aldeia representa muito pouco, por exemplo, eu 

tenho na aldeia pessoas que pagam apenas 12 €, 15 € de IMI, esses descontos não representam nada, agora aqui um capitalista na 

cidade que tenha uma vivenda que vale 300 mil euros, ainda pode significar alguma coisa. Em contrapartida por exemplo, se quiser 

mudar o titular do contador da água, pagam 46 €, se calhar se isentassem essa taxa ai iria compensar as pessoas das aldeias e acho 

que era mais justo. 

Relativamente à Senhora Presidente e respondendo ao Senhor Deputado Jorge Humberto, eu também não sou vaidoso, nem estou 

aqui para ter vitórias, mas a ser verdade aquilo que a Senhora Presidente da Câmara disse, a Junta de Freguesia e a população do 

Cachão hoje teve uma vitória, espero que efetivamente o que disse seja verdade. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais NELSON TEIXEIRA (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu questionei a Senhora Presidente sobre o PDM, as respostas da Senhora Presidente têm sido ao longo destes quatro anos muito 

vagas para todos como se tem notado e Senhor Presidente da Assembleia, eu solicitei aqui um documento que acho que é legítimo 

de o solicitar, que é um documento detalhado com a evolução do PDM, espero que me faça chegar uma vez que fui eleito por esta 

Assembleia, como representante desta Assembleia, no que respeita ao acompanhamento de Plano Diretor Municipal, eu não me 

canso de repetir, existem pessoas dependentes do Plano Diretor Municipal para fazerem os seus próprios investimentos. 

Sabemos que está atrasado, sabemos de todas as dificuldades que toda a gente passou, está muito atrasado. 

Relativamente à outra questão, eu questionei a Senhora Presidente quanto à obra dos passeios de Carvalhais relativamente ao 

PEDU, a Senhora Presidente enquanto eu questionava essa situação disse-lhe que estiveram Avisos abertos em 2018, reparei 

atentamente que a Senhora Presidente acenava com a cabeça que não, gostava de saber o ponto de situação desse projeto. A 

Senhora Presidente há pouco referiu que eu sou funcionário do Município, mas o funcionário fica lá, aqui sou Presidente de Junta, 

nunca confundi as coisas, nunca vou confundir as coisas, até porque considero que o meu desempenho no Município seja bom. 

Questionar também a nova entrada entre a Rotunda Portas da Cidade e a Rotunda que vai em direção à Maravilha, a Senhora 

Presidente também tinha um projeto para lá, relativamente ao PEDU com candidatura financiada, foi colocado o asfalto, gostaria de 

saber como é que vai ficar essa obra, em que situação está. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Quero agradecer as palavras da Senhora Presidente da Câmara, mas lembrar que não é só a minha preocupação no que respeita à 

falta de mobilidade que existe no concelho, na intervenção que fiz, quis por o acento tónico precisamente como freguês, nos 

problemas dos caminhos e de facto a utilização, é ali que surge a riqueza do concelho e a acessibilidade aos pontos da produção até 

aos pontos da localização das pessoas e a saída para os mercados, os caminhos estão uma vergonha. 

Por outro lado como economista, não me revejo na ideia das Juntas de Freguesia começarem a comprar retroescavadoras e a ter 

pessoal para tratar dos caminhos, tem que ser a Câmara, com um parque industrial a procurar, de facto que esta situação seja 

resolvida. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer todas as questões que me foram colocadas e aproveito já para dizer, que se as minhas respostas são vagas, de facto são 

muitas questões que são levantadas, eu tento ser o mais objetiva possível e o mais concreta possível, para as respostas que me são 

colocadas. Deverão compreender que é impossível responder a tudo com o pormenor de todas as questões que são levantadas, mas 

relativamente ao Senhor Presidente de Junta de Carvalhais Nelson Teixeira, aquilo que foi dito em relação ao PDM e nós estamos a 

falar de um PDM que vai terminar, ao que tudo indica, no primeiro trimestre de 2022, quando o PDM que foi aprovado em 2015, 

teve seguramente mais do que uma década até ser concretizado. O que interessa é que fiquem resolvidas efetivamente as questões e 

que a questão do PDM seja também acompanhado com um Plano de Urbanização da cidade, que é urgente, inadiável e que só peca 

por ser tardio. Esses dois Planos e alguns Planos de pormenor, que julgamos também poder executar em algumas zonas, para 

resolver alguns problemas. 

Relativamente ao Senhor Deputado Paulo Pinto e tentando ser objetiva na resposta, dizer que eu a partir do momento em que fui 

eleita e quando tomei posse, tomei posse como Presidente da Câmara, serei Presidente da Câmara até ao dia das novas eleições e 

portanto, em relação à campanha eleitoral, farei obviamente de acordo com aquilo que está estipulado na Lei e de acordo com as 

regras definidas. 

O anúncio da candidatura diz respeito essencialmente ao Partido que represento e portanto, julgo que o anúncio será feito de acordo 

com aquilo que ficar salvaguardado entre o Partido Socialista e deveria essencialmente saber que os Partidos políticos têm a sua 

gestão de tempo, como o Senhor Deputado terá no Partido que representa. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado António Figueiredo, concordo em absoluto com aquilo que disse, a desertificação é de 

facto o nosso grande problema, daí esta valorização do interior e políticas de coesão territorial, ser também importante ser à escala 

nacional e também um projeto integrado no âmbito das Comunidades Intermunicipais, para termos aqui mais-valias conjuntas dos 
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territórios, tal como o Plano de Regadio por exemplo, que tem que ser um Plano intermunicipal, por exemplo o alargamento da 

rede de rega do Azibo, para regar toda aquela área de Cedães, Cedaínhos, Vale de Asnes, para permitir que haja esta mais-valia tem 

de ser um projeto integrado, integrador e supramunicipal para poder dar respostas, bem como o combate à desertificação que 

também tem de ter políticas nacionais verdadeiramente de coesão relativamente aquelas que existem hoje em dia. 

Relativamente à intervenção da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Suçães Luísa Deimãos, dizer que eu não consegui 

perceber na íntegra as questões que colocou, essencialmente porque falou no Senhor Deputado Agostinho Beça e os kit’s, de facto 

foram promovidos pela equipa de desporto e não foi o Senhor Deputado que agendou a questão dos kit’s para desporto, se não o fiz 

na altura, devo-lhe um pedido de desculpas por a equipa de desporto chegar atrasada e em nome deles pedir também desculpa à 

Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Suçães, pelo atraso na entrega dos kit’s, lamentando obviamente a espera que lhe 

causou prejuízo na sua vida profissional e pessoal. 

Cada um tem de facto a sua forma de trabalhar, não foi de todo com o sentido de brincar com quem trabalha, assumo e peço 

imensas desculpas por este atraso. 

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu Bernardino Pereira, em relação à 

listagem de todos os colaboradores, eles de facto estão agregados por Unidade Orgânica, está no Mapa de Pessoal e julgo que pese 

embora o Regulamento Geral de Proteção de Dados, obviamente que poderá ter acesso a todas as Unidades Orgânicas, 

sinceramente acho que ir especificamente a uma Unidade Orgânica parece-me de todo impróprio, mas cada um é livre de se 

candidatar ou deixar de se candidatar, os cidadãos são livres independentemente do local onde trabalham. Não é por ser 

colaborador da Câmara Municipal que impede as pessoas de se candidatarem a lugares de eleição, isso seria quase um atropelo à 

própria democracia, dizer-se que não têm ou têm condições para serem candidatos. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins, como sabe temos um projeto muito 

interessante Centro de Cyclin, é um projeto integrado que foi feito, vai ser financiado e inclui uma área importante da Freguesia 

que é o Quadrassal, como sabe tem um potencial turístico muito grande e apostamos que será um bom projeto. 

Havia outra questão, era qual o projeto que existia que pudesse não ter sido realizado, para além daquele até que foi candidatado 

aos fundos comunitários e não obteve aprovação. Relativamente às questões de Planos, vamos aprovar na próxima Reunião de 

Câmara a Carta Educativa, por exemplo, é uma Carta Educativa que já não era atualizada desde 2004, foi um projeto que foi 

trabalhado em parceria com o IPB, está um excelente trabalho, se a educação tem esta importância, a Carta Educativa é um 

programa importante, eu julgo que os planos existem, aqueles que existem devem ter metas, objetivos e critérios de monitorização, 

porque se não os planos não saem do papel e por isso eu partilho da sua opinião, que um plano estratégico é obrigatório, por isso a 

Agenda Estratégica 2030, que a Câmara Municipal está a preparar no sentido de trabalharmos à década e termos planos integrados 

para a década com a visão de futuro, ouvindo vários intervenientes em tudo que são planos para o Município e a nível municipal. 

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, dizer que de facto a 

aposta na reabilitação urbana é aquilo que nós queremos fazer, aprovamos há relativamente pouco tempo e iniciaram funções a 

Equipa da Estratégia Local de Habitação, que inclui obviamente várias reabilitações nas Juntas de Freguesia de situações sociais e 

por isso, isso já está a ser feito e já foram identificados agregados familiares com dificuldades em habitação e que têm que ter 

dignidade na sua habitação. 

Se as casas são privadas tem que haver um esforço junto dos privados e os herdeiros para essa reabilitação, mas aquilo que é dito é 

que o esforço da reabilitação urbana, julgo eu, deve superar novas habitações e bairros sociais muito grandes, até para a zona antiga 

da cidade, fazendo a reabilitação e alugando a preços controlados, julgo ser o futuro, em vez de bairros sociais com alguns 

problemas e que terão obviamente um custo acrescido, a reabilitação urbana é o futuro, julgo eu, da cidade e das Freguesias rurais. 

Dizer que em relação à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira, quanto à questão 

do pavilhão, obviamente eu não estou aqui a dizer mentiras ou não verdades, aquilo que eu disse foi o que resultou da conversa 

com o Senhor Diretor da Resíduos do Nordeste, houve uma reunião hoje de manhã entre o Diretor da Resíduos do Nordeste e a 

empresa em que ficaram de apresentar na segunda-feira alternativas à localização. Obviamente que eu vou ter todo o gosto em falar 

com o escritório de advogados, dando-lhe nota, como já dei na reunião anterior, de que não havia culpados, nem responsáveis, nem 

havia sequer nenhuma tentativa relativamente a votos, nem popularismos, existe sim uma preocupação real, que é partilhada entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Frechas pelo bem-estar social das pessoas. 

Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais Nelson Teixeira, eu julgo que em relação ao PDM, 

pode obviamente consultar todo o processo, serão dadas todas as informações pelo Senhor Vice-Presidente Orlando Pires, que está 

a acompanhar todo o processo e que julgo que tem feito esse trabalho com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Carvalhais. Em relação às obras, terei todo o gosto, junto com a Contratação Pública, mostrar-lhe o estado, quer das expropriações 

dos terrenos, uma vez que o alargamento da estrada e a existência da ecopista obriga à aquisição de parcelas privadas e houve, 

como sabe, uma alteração do projeto, porque tinha terrenos privados que não eram passiveis de serem adquiridos. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Faustino Cunha, como imaginará, nós estamos a trabalhar em caminhos públicos 

que pertencem à rede da Proteção Civil, não trabalhamos em caminhos públicos de forma isolada, como as Juntas de Freguesia 

estão a fazer e bem, o seu trabalho de limpeza de caminhos públicos de acesso às propriedades, obviamente quando existem mais 

dificuldades na limpeza de certos caminhos, temos sempre, por exemplo, na Junta de Freguesia da União de Freguesias de Franco e 

Vila Boa uma Equipa de Sapadores Florestais, que pertence a uma área que está protegida e em relação aos caminhos públicos e à 

acessibilidade para as explorações, é fundamental que haja aqui esta parceria entre a Proteção Civil, os Senhores Presidentes de 

Junta que identificam os caminhos que precisam de um potencial de maquinaria pesada mais importante para eles. O futuro passará 

sempre por algumas maquinarias poderem ser partilhadas entre algumas Juntas de Freguesia, isso já acontece em algumas Juntas de 

Freguesia do concelho, certamente que a Câmara Municipal não tem condições, nem recursos humanos, nem materiais para fazer a 

limpeza dos caminhos públicos de acesso às propriedades. 

Fazemos um esforço nesse sentido, nas de facto as Juntas de Freguesia têm essa capacidade e também está essa competência 

vertida em Protocolo. 

Julgo ter respondido a todas as questões. 
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---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Eu penso que sim, claro que há sempre algumas questões que gostaríamos mais de melhor explicadas, mas é hora de terminarmos. 

No entanto, antes de o fazermos eu queria salientar algo sobre a intervenção do Senhor Vereador José Cunha e o assunto que ele 

nos colocou, aliás, um assunto muito sério, muito preocupante e que deveria requerer da nossa parte a maior atenção. 

De facto, em meados de 2020 o Senhor Vereador José Cunha apresentou-me com uma carta dirigida a mim e à Senhora Presidente 

essa preocupação, com o nome de Estratégia 2020-2030, porque é um facto que a nossa região está sujeita a uma desertificação 

tremenda, estamos a perder população, ele referia mesmo a que algumas aldeias como Gandariças, Guribanes, Palorca, Carvalhal, 

Marmelos, Bronceda, Freixedinha, Açoreira entre outras, tinham muito poucos habitantes e em alguns casos menos de cinco 

habitantes e sugeria a criação de uma Comissão onde haveria a intervenção dos Senhores Presidentes de Junta, que naturalmente 

serão a peça fundamental, também dos partidos políticos e da sociedade civil. 

Eu penso que sim, que isto é uma ideia brilhante e mais, é uma preocupação que advém de um jovem, que devemos ter na maior 

das atenções. Agora é assim, a criação de comissões às vezes não resolve coisa nenhuma, isso está na mão exatamente do poder 

local e o poder local terá muito que fazer nesse sentido para acabar com esta desertificação, isto a meu ver, por um lado a captação 

de jovens, só com criação de emprego, por outro lado, aquela gente que nos visita e que fica maravilhada com a nossa cidade e com 

as nossas aldeias, esbarra muitas vezes com a falta de meios para acabar por vir residir para a nossa região. 

Penso que era necessário, absolutamente necessário agilizar os projetos de construção, até mexer no PDM, criando algum 

facilitismo, apostar na reabilitação urbana de uma forma mais forte, se calhar, criar urbanismos camarários que possibilitem a 

venda de lotes de terrenos a preços mais baixos, porque uma coisa é certa, não há apartamentos para vender em Mirandela e são 

caros, eu que lido com muita gente lá fora, uns que nasceram cá e o trabalho obrigou-os a saírem e até regressavam se tivessem a 

possibilidade de se alojarem e criarem construção de uma forma mais económica vinham e outros que vêm de visista e gostam do 

nosso Concelho, naturalmente que se houvesse meios mais aliciantes, também se instalariam cá. 

Como eu digo, isto é um trabalho sério, mas que cabe a quem tem o poder na mão, as Comissões podem dar ideias, eu até direi 

mais, se calhar seria um tema para um Plenário exclusivo sobre o tema. Já não haverá tempo neste mandato, mas outros se 

seguirão. Mirandela, como quase todo o interior, está a sofrer deste efeito da desertificação. 

Vamos pensar nisso e pela parte que nos toca, seja na área política, seja na área civil, podem contar comigo e não deixem cair este 

projeto. 

E assim sendo, dou por terminada a Sessão, muito obrigado a todos e um bom regresso a casa. 

 

 

 

---------- E não havendo mais nada a tratar, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta 

nos termos e para os efeitos consignados nos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 

redação, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Secretários. 

 

 

 

----------- Seguidamente foi encerrada a Sessão, eram 17 horas 45 minutos. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

Luís Augusto de Melo Guimarães 
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__________________________ 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

 

O Segundo Secretário; 

 

_____________________________ 

José António Costa Ferreira 


