
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 05/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO 

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 

Ata da 1.ª Sessão Extraordinária - Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido 

28 de maio de 2021  previamente distribuída a todos os membros 

Ata da 3.ª Sessão Ordinária - Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido 

25 de junho de 2021 previamente distribuída a todos os membros 

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, a Senhora Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores, bem como aos Senhores membros do público e comunicação social. Sejam bem-vindos a esta última Sessão da 

Assembleia Municipal do atual mandato. Mais uma vez, e como sempre, desejo que seja uma sessão produtiva, com bons debates e 

com boas intervenções.  

Assim sendo, vamos então dar início à nossa Sessão. 

 

---------- 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 Deputado Nuno Miguel Silva Magalhães é substituído pela Senhora Deputada Raquel de Oliveira Alves. 

Senhora Presidente da Junta de Freguesias de Múrias Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso é substituída por Patrícia Paula 

Ruivo dos Santos Romão. 

 

Registo de Faltas. 

Sandra Cristina Bento Gomes, Nuno Miguel Silva Magalhães, Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso, Carlos Manuel Pilão 

Cadavez, Nelson Manuel Sousa Teixeira. 

 

Apresentaram justificação de Faltas: 

- Sandra Cristina Bento Gomes: Sessão de 03 de setembro de 2021. 

- Nuno Miguel Silva Magalhães: Sessão de 03 de setembro de 2021. 
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- Cláudia Viviana Estrói Carvalho Afonso: Sessão de 03 de setembro de 2021. 

- Carlos Manuel Pilão Cadavez: Sessão de 03 de setembro de 2021. 

- Nelson Manuel Sousa Teixeira: Sessão de 03 de setembro de 2021. 

 

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

mencionados. 

 

1 - Atas - Leitura, discussão e votação da Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 28 de maio de 2021 e Ata da 3.ª 

Sessão Ordinária de 25 de junho de 2021. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente a este Ponto, pergunto se alguém se quer inscrever para intervir? 

Não havendo inscrições, passo à votação. 

 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da 1.ª Sessão 

Extraordinária de 28 de maio de 2021. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente a este Ponto, pergunto se alguém se quer inscrever para intervir? 

Não havendo inscrições, passo à votação. 

 

---------- Efetuada a votação obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da 3.ª Sessão Ordinária de 

25 de junho de 2021. 

1.º Período de Intervenção do Público 

2 – 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 quatro inscrições do público. 

 

---------- O Senhor Munícipe LUÍS TEIXEIRA disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Senhor Presidente da Assembleia Municipal, desde já lamento que não se volte a candidatar, mas certamente terá muito boas 

razões. Queira aceitar os meus votos de sucesso em todas as outras funções que assume e assumirá. 

No já longínquo dia 24 de janeiro de 2018, foi a Câmara Municipal de Mirandela condenada, no prazo de 120 dias, a executar 

determinadas obras, provisórias, para assegurar a segurança dos edifícios, sitos na Rua dos Freixos. 

Hoje, dia 3 de setembro de 2021, nada foi executado. Esta situação, como bem sabe, é inaceitável num estado de direito 

democrático. Terá existido na Colômbia dos anos 60. 

Recordo que ainda na passada Assembleia, a Senhora Presidente declarou, com a sua habitual candura, que o seu Executivo 

cumpria as decisões judiciais. 

Assim, como primeira pergunta e uma vez que a Exma. Senhora Presidente, conscientemente, não concretiza quando pretende 

cumprir as decisões judiciais, venho solicitar a Vossa Excelência que me informe, por escrito, quando pensa o atual Executivo, 

finalmente, cumprir as decisões judiciais? 

Após diabruras, comportamentos inaceitáveis, descabidos e outros, mas manifestando estar sempre alheado da realidade, o atual 

Executivo, pelo punho da Senhora Presidente, assina, em 2019, contrato pelo valor de cerca de 118 mil euros, para executar obras 

bizarras no local. 

Note, Senhor Presidente, Senhor Dr. Luís Guimarães, temos um contrato adjudicado por 118 mil euros quando o projetista tinha 

orçamentado as obras por cerca de 40 mil. 
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Ora, aqui chegados, importa apurar o que realmente foi feito com os 118 mil euros que o Município logrou justificar 

contabilisticamente. Espera-se, pelo menos, que tenha executado os trabalhos orçados em 40 mil. Mas não Excelentíssimos, o 

Executivo deste Município ignorou, conscientemente, os trabalhos em que foi condenado a executar. 

Aqui chegados, a minha questão é a seguinte: 

Quem não percebe nada do assunto? 

O projetista a quem a Câmara Municipal adjudicou o projeto? 

Ou a Câmara é que não sabe adjudicar obras protegendo, como é sua obrigação, o dinheiro dos contribuintes? 

Ou, mais gravoso ainda,  

A Câmara, contabilisticamente, justificou a saída de 118 mil euros para a execução de uma obra da qual está totalmente alheada? É 

que não é apenas um lesado que questiona o alheamento do Executivo, também o Tribunal de Mirandela faz constar nos mais 

recentes despachos esta consideração. 

Sabe, Senhor Presidente, é que parte do dinheiro derretido é meu. Ainda no final do passado mês paguei IMI de casa que não posso 

utilizar. Daí a minha indignação. 

Mais e se estas situações se enquadrarem com os deveres de fiscalização da Assembleia Municipal, relativamente aos atos de 

gestão do Executivo, estou certo Senhor Presidente Luís Guimarães, que dará início ao devido procedimento de averiguação. 

Mais aproveito os meus cinco minutos para prestar alguns esclarecimentos e colocar as últimas questões que penso muitas ficarem 

por fazer. 

Senhora Dr.ª Júlia Rodrigues, na reunião que a Senhora convocou para o passado dia 24 de março do corrente ano, disse-lhe que ia 

procurar saber quem afirmou que este assunto, a derrocada, acarretava agravamento de custos exponenciais. Hoje posso afirmar 

que foi a Senhora Presidente. Reconheço que para assegurar que os custos são mesmo exponenciais, a Senhora Presidente derreteu, 

mais 118 mil euros, em obras que em nada cumpriram com a sentença. 

Primeira pergunta: Quando vai a Senhora Presidente dar seguimento, naturalmente por intermédio do seu novo Advogado (penso 

que a quem paga três mil euros por mês) à questão que lhe foi aqui colocada, na última Assembleia Municipal, relativa a responder 

ao e-mail enviado relativo à sua proposta? 

Sabe, Senhora Presidente, para além de termos aceite as suas condições, apenas exigimos que o projetista, a empresa construtora, 

bem como a entidade que tivesse a cargo a fiscalização, tivessem como responsáveis técnicos reconhecidos pela Ordem dos 

Engenheiros como especialistas em Geotecnia. As razões desta condição ficam bem claras. Não estamos disponíveis para derreter o 

dinheiro dos contribuintes. 

Desculpe Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Dr. Luís Guimarães, mas o Senhor tem como obrigação de, no prazo de 30 

dias, facultar respostas por escrito. Claro que estou praticamente certo da razão pela qual não lhe foi possível informar a D. 

Anabela Ferguson. Tenho pena, mas é um problema seu e não o posso ajudar. 

Mais, Senhora Presidente. Referiu V. Exa. que o talude ficava encharcado. Se não sabe vá perguntar ao seu técnico que declarou, 

no edifício sito na Rua da República, que reconhecia a existência de sistemas de bombagem. Ou seja, mais de quatro quintos do 

talude estavam impermeabilizados. O que faltou foi a capacidade resistente do talude natural. 

Ainda ninguém lhe disse, Senhora Presidente, que a legislação é clara? Só podem ser feitas escavações superiores a três metros se 

licenciadas pelas Câmaras e devidamente acompanhadas por projeto de contenção periférica e que tem de ser executado. Sabe, 

Senhora Presidente, para assegurar que tudo é feito segundo o projeto e a legislação em vigor, é conferido ou atribuído aos 

Presidentes das Câmaras Municipais vários poderes, nomeadamente, entre outros, embargo, reposição da legalidade urbanística, 

posse administrativa, etc.? Se não sabe, já devia saber. 

Mas bem sabe que não foram nem os proprietários, nem os construtores dos lotes 53, 55 e 57 que fizeram escavações ilegais. 

Salvo melhor opinião, fica muito mal aos titulares de órgão de soberania. Os taludes de que fala com 20 metros são naturais? São 

arribas? Não são, pois não? É, pois, sua obrigação fazer cumprir a Lei. 

Enfim, não é solução ficar alheada da realidade. 

Bem sei que é mais fácil embargar obras de construções de galinheiros nas aldeias. Aí são implacáveis, se os munícipes precisam 

de frangos e ovos para se alimentar, que paguem. Somos todos iguais, mas é bem verdade que para alguns, uns são mais iguais que 

os outros. 

Bom dia. Lamento o tempo a mais que tomei.” 

 

---------- O Senhor Munícipe MÁRIO MESQUITA disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

O que me traz aqui hoje é simplesmente felicitar e prestar uma homenagem a todos estes Deputados Municipais que ao longo 

destes quatro anos exerceram a sua atividade aqui nesta e noutras salas e, também, felicitar o Senhor Presidente por tudo aquilo que 

fez ao longo destes quatro anos. Acho que foi exemplar e, portanto, não poderíamos deixar de lhe dar os parabéns, hoje, que é a 

última Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. 

Mas o intuito principal também é vir aqui, hoje, prestar uma sentida homenagem pública a dois Deputados Municipais do CDS/PP 

que aqui estiveram durante quatro anos, sem apoio do Partido, o Partido não teve condições durante estes quatro anos para os 

apoiar, mas que aqui exerceram com seriedade e com muita honestidade, toda a sua atividade.  

É esta homenagem pública a Faustino da Cunha e a Virgílio Tavares que aqui quero deixar presente para todos os Deputados 

Municipais e para todos os elementos que se encontram nesta sala. 

Muito obrigado por aquilo que fizeram e esperemos que no futuro sejamos mais e mais fortes. 
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---------- A Senhora Munícipe ANTÓNIA CARVALHO disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

A minha intervenção diz respeito à minha posição como público, que tenho assistido às Assembleias. 

Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia, tenho assistido a várias sessões e dou-lhe os 

parabéns pela condução dos trabalhos. 

A minha intervenção vem no sentido de, como público, não sinto que esta Assembleia representa realmente e democraticamente a 

população que queira intervir, porque é feita num dia de semana e eu acho que as pessoas não podem pedir à entidade patronal ou a 

uma atividade que tenha autorização ou dispensa para vir assistir a uma Assembleia Municipal. 

Em segundo lugar, os horários são muito longos, as Assembleias são extensas, acho que a Ordem de Trabalho é extensíssima, é 

maçuda, é complicada e às vezes estão aqui a debater temas que realmente não interessa absolutamente nada à população. São 

debates pessoais, ataques pessoais, intervenções que não valorizam um órgão como este. 

Gostaria de deixar como fim de mandato e para o próximo, que tome alguma posição em relação a isso, ao regulamento, alterem 

algum modo de funcionamento, porque realmente, em 2016, o Dr. Cândido Oliveira, nesta sala, esteve aqui a fazer a comemoração 

dos 40 anos de Poder Autárquico, Poder Local e eu fiz a mesma intervenção. Ele concordou só que eu noto que todos os anos vão 

mudando Executivos, pessoas que estão na direção da Câmara ou da Assembleia, mas nada se muda. 

Só pedia que houvesse mais respeito pelo cidadão, que é o meu caso, estou aqui a falar como cidadã que gostaria de ter pessoas, eu 

posso, mas há muitas pessoas que não podem e gostariam de estar aqui e participar, porque isto é um órgão deliberativo e deve ter 

condições para que a população participe mais da causa pública, intervenha e até ajude o Executivo que está no poder. 

Gostaria de deixar aqui cumprimentos ao Executivo, aos Senhores Vereadores, à Mesa da Assembleia e a todos os Deputados. 

Continuação de bom trabalho para a Assembleia de hoje. 

 

---------- 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 fazer a minha intervenção queria deixar aqui duas notas. 

Senhor Presidente, o Senhor desse lado e eu deste lado. Nalgumas intervenções que fiz se algum dia lhe faltei ou com alguma 

palavra que não fosse mais do seu agrado, quero deixar aqui um pedido de desculpas. 

Uma outra é que gostaria de lhe pedir se podia fazer um minuto de silêncio por um amigo socialista que partiu há muito pouco 

tempo, o Senhor José Benvindo Torradas. Paz à sua alma. 

Começo por fazer a minha intervenção. 

Senhor Presidente, para fazer a reparação do depósito da estação houve dinheiro, para comprar bombos houve dinheiro, para fazer a 

reparação das pontes não há dinheiro. 

Senhor Presidente, gostava de perguntar: no Cobro vai haver saneamentos ou não? Se não, as pessoas deviam direcionar os dejetos 

para a rua. No século XXI não se admite que não haja saneamentos no Cobro. As pessoas passam por ali para comprar um pedaço 

de terra, para ampliar aquela aldeia, não o podem fazer, porque não há condições. Na governação do Dr. José Gama não se fez, do 

Dr. José Silvano não se fez, do Dr. António Branco não se fez, da Dr. Júlia Rodrigues não se faz. É inadmissível. Deviam ter um 

pouco de respeito e vergonha. 

Mas mais que isso, é que as pessoas não têm saneamentos e pagam saneamentos, o que é ainda mais grave. E só têm direito ao 

esvaziamento de fossa uma vez a custo zero por ano. 

Senhor Presidente, no bairro Tua Sol, da rua de baixo para a rua de cima, há uma escadaria grande sem iluminação. Já falei uma 

altura no gabinete da Senhora Presidente, mas sem sucesso, como é habitual. A Senhora Presidente até escreve num bloco de notas, 

mas depois rasga o papel e deita-o ao lixo. É mais do mesmo. Será que daqui a uns dias se vai esquecer de ir pedir os votos às 

pessoas e eu também estou nesse rol. “Cá se fazem, cá se pagam.” 

Senhor Presidente, o Senhor Deputado Jorge Humberto na penúltima Assembleia falou do dinheiro que a Câmara dá às Freguesias. 

Pois digo e aqui vou falar da Freguesia de Cobro. 

Foram para ali 5 mil euros, em 2019, de uma bolsa de materiais que foram colocados no campo de futebol. Algumas pessoas, que 

usaram dos mesmos, foram buscar lá materiais, outros que não foram as próprias pessoas, mas sim o Senhor Presidente - aqui 

presente e se quiser contrapor que venha contrapor - que foi o Senhor Presidente que deu autorização de irem buscar mesmo desses 

materiais. 

A Câmara está avisada. Avisei o Senhor Deputado Agostinho Beça, avisei a D. Sónia Mota, portanto, espero que a Senhora 

Presidente também deva estar avisada. A Senhora Presidente devia ir ao Cobro, propriamente Rego de Vide, e verificar com os 

seus próprios olhos. Acho que isto é dinheiro de todos nós, é dinheiro dos nossos impostos. 

Senhor Presidente, já não é a primeira vez que sou abordado das poucas vezes que tenho saído à rua. Já não estou tão próximo e 

perguntam-me porque já não estou tão próximo deste Executivo, desta Câmara e da Senhora Presidente. Pois, vou dizer Senhor 

Presidente, a Senhora Presidente apanhou-se servida, ignorou muita gente e eu fui um deles, mas não preciso da Junta de Freguesia 

de Cobro para viver, muito menos da Câmara de Mirandela. 

A Senhora Presidente prometeu muita coisa e acabou por não fazer muitas delas e não cumpri-las. Aqui, estou-me a cingir à 

família. Senhora Presidente, não vou aqui desmascarar, porque não vale a pena, porque a Senhora Presidente sabe muito bem e 

mais alguém que está nesta Assembleia do que eu poderia falar e não vou falar. 

Uma coisa é certa, Senhor Presidente. Contra a força não há resistência. A Senhora Presidente é a força e eu não tenho resistência. 

Tenho mais para dizer, mas já acabou o tempo e vou deixar para a tarde. 
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---------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal LUÍS GUIMARÃES disse: 

Senhor Manuel Brízido, deixe-me referir, já não é a primeira vez, o público não pode fazer propostas. Portanto, não posso atender a 

esse seu pedido de um minuto de silêncio por esse facto. Peço desculpa, mas é assim. 

 

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

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

Comunicação Social e Público presente. 

Começo por responder às questões que foram colocadas de uma forma breve e o mais objetiva possível. 

A 04 de janeiro de 2014, houve uma derrocada com prejuízos substanciais para os proprietários de habitações situadas junto ao 

Lidl. Desde essa data, pelo estado de emergência e necessidade, poderiam ter sido feitas obras, isso sim, por estar em causa a 

segurança, foram interpostos dois ou três processos em Tribunal. Sei que está um a decorrer no Tribunal Administrativo e Fiscal e 

outro em Bragança em que a Câmara e outros construtores, empreiteiros estão a ser alvo de um processo, mas no Tribunal 

Administrativo e Fiscal resume-se, somente, à Câmara Municipal por ter, à data, ignorado o dever de fiscalização. 

Quando tomei posse em outubro de 2017, este era um assunto que já tinha alguns anos, já estava um processo a decorrer, pelo 

menos àquilo que diz respeito à Câmara Municipal e a Câmara tinha assumido fazer a contenção das terras num terreno adjacente. 

Nesta situação há duas particularidades a referir. Não há confinamento com a via pública, ou seja, são terrenos privados, portanto, 

não há, de alguma forma, confronto com a via pública e, segundo os técnicos da Câmara, tudo foi cumprido no sentido de assegurar 

aquilo que tinha sido a competência da Câmara que é a aprovação do projeto de licenciamento. Todas as obras, como sabem, têm 

termos de responsabilidade dos técnicos, portanto, os técnicos da Câmara consideram que a Câmara cumpriu tudo aquilo que 

estava ao seu alcance em relação a esta situação. 

Como sabem e têm conhecimento, em 2014 tínhamos outro Executivo, mas os técnicos mantêm-se na Câmara e é esta a opinião 

dos técnicos. 

Aquilo que posso dizer em relação a isto, a Câmara, como sabem, é obrigada a ter um Advogado para representar a Câmara em 

processos, acho que temos que investir em bons Advogados para que, em processos de alguns milhões de euros, possamos ter uma 

boa defesa, porque aqui estão em causa os proprietários, mas também está em causa, caso a Câmara não tenha responsabilidade vir 

a ser conhecido quem são os verdadeiros responsáveis. Por isso, não podemos nunca prejudicar o erário público e as contas 

públicas quando a Câmara não tem responsabilidades. 

A Câmara assumirá a responsabilidades que tem de assumir, caso haja essa decisão do Tribunal, mas julgo que teremos de aguardar 

que o Tribunal decida. 

Relativamente às obras provisórias, como os proprietários sabem, porque também têm uma Advogada que os representa, fomos 

condenados, como o anterior Executivo foi, a fazer obras provisórias e nós fizemos quatro concursos sempre subindo o valor da 

obra, porque não tínhamos concorrentes. Fizemos as obras e, neste momento, estamos a preparar uma resposta ao Tribunal, uma 

resposta técnica, sob o ponto de vista da Execução, porque é as obras municipais que tem que se referir àquilo que foi executado na 

obra para assegurar a contenção. 

Fazemos monitorizações às obras, monitorizações regulares e há também uma decisão do Tribunal Central do Porto, dizendo que 

afinal não sabemos ainda quem é o verdadeiro responsável e pede uma nova perícia ao local. 

Este é um assunto que nos constrange a todos, que nos preocupa a todos. É um péssimo cartão de visita para a nossa cidade. Temos 

muitas situações, como tenho referido ao longo destes últimos anos aqui na Assembleia Municipal, de taludes e de construções que 

não estão adaptadas ao terreno, ou seja, são construções que fazem escavações imensas, que fazem aterros que não estão 

sustentados. Portanto, para além desta situação, existem outras que não foram devidamente acauteladas, quer aquando do 

loteamento, quer aquando da construção, quer até sempre que se constrói em terrenos com muito declive em terras xistosas como 

são as nossas. 

Já solicitamos a uma empresa que nos fizesse a avaliação de taludes. Todos conhecemos, por esta cidade, muitas situações em que 

temos muitos metros de muros, os muros têm sempre que ser construídos com escoamento de água. Não sou técnica do setor, mas é 

o que os técnicos dizem, porque com o peso da água é preciso ter uma construção muito forte, o que não acontece em algumas 

situações. 

Como todas as obras têm um responsável técnico, esse acompanhamento e esse termo de responsabilidade é dos técnicos que 

fizeram o projeto e acompanharam a obra. Temos aqui alguns Engenheiros Civis, eles saberão explicar toda esta situação. 

Obviamente que a Câmara, como disse e volto a repetir, cumprirá tudo aquilo que o Tribunal decidir. Julgo que antecipar uma 

decisão do Tribunal quanto ao desfecho deste processo poderia prejudicar o erário público e, isso, o Executivo não estaria 

disponível para fazer-se. 

Continuo a dizer que à data dos factos, seria possível fazer uma intervenção ao abrigo da legislação da Proteção Civil, do estado, 

direito e necessidade. 

Relativamente à questão colocada e ao agradecimento ao Senhor Presidente, partilho aquilo que foi referido. Teremos, ao logo do 

dia, outras ocasiões para intervir a este propósito. 

À munícipe Antónia Carvalho, dizer que concordo com aquilo que expressou aqui e partilhou connosco. 

Relativamente ao munícipe António Brízido, em relação à reparação das pontes, fizemos uma avaliação de 23 pontes do concelho. 

Já temos um projeto aprovado para intervir na Ponte Machado Vaz, mas houve uma avaliação estrutural que foi solicitada pelos 

Serviços Técnicos para que possamos fazer essa obra. 

Está previsto também fazer-se a limpeza das margens do rio, foi-nos aconselhado fazer durante o mês de outubro, e fazer a 

intervenção na Ponte Açude, porque tem algumas comportas com algumas deficiências. 
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Em relação aos materiais do Cobro, quando uma Junta de Freguesia acolhe os materiais que solicita obviamente que a 

responsabilidade de distribuição dos materiais pelos arruamentos é da Junta de Freguesia, sendo que esta confiança que foi 

depositada nas Juntas de Freguesia e porque são Presidentes de Junta e foram eleitos, mantém-se e todos têm essa responsabilidade 

de os colocar nos locais que mais necessitam pela sua avaliação, tal como podemos dizer em relação ao protocolo e às verbas que 

são transferidas, apesar dos relatórios que todos apresentam. 

Relativamente à estrada de Cobro, a estrada que vai até Rego de Vide, Fonte da Urze, Cobro, é uma estrada que está a ser realizada, 

falta agora as valetas e o alcatrão. Fizemos o redimensionamento da estrada e julgo que vai valorizar o valor patrimonial, vai 

valorizar o trajeto de Mirandela até lá. Portanto, todos aqueles que circulam naquela estrada vão ter melhores condições, quer de 

segurança, quer de conforto, para chegarem às suas localidades. 

 

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

Dizer ao Senhor Luís Teixeira que espero que a resposta da Senhora Presidente tenha sido satisfatória, na medida do possível. 

Em relação ao Dr. Mário Mesquita, agradecer as palavras e garantir-lhe que, apoiados ou não, os Deputados do CDS/PP estiveram 

sempre firmes do seu propósito. 

À D. Antónia Carvalho, dizer-lhe que se pensou muitas vezes em alterar as datas das nossas Sessões para fins-de-semana, mas isso 

ia interferir com as famílias, com o dia de descanso, daí termos optado pela continuidade de manter as nossas sessões a um dia de 

semana, sexta-feira. Penso que no futuro isso será colmatado com o público a poder assistir de uma outra forma, não 

presencialmente, mas em online, o que resolverá, naturalmente, parte do problema. 

Também dizer-lhe, D. Antónia Carvalho, que em relação à duração horária das reuniões, elas são aquilo que os Deputados querem 

pois são eles os protagonistas destas sessões. Ninguém pode nem tem legítimo poder para reduzir a esse tempo. 

Em relação ao Senhor Manuel Brízido, como já referi, não podemos aceitar propostas. Obrigado por ter levantado mais questões 

sobre problemas do Município, que é aquilo que é fundamental por parte do público nestas sessões. Pedir-lhe, também, que no 

futuro seja menos acutilante para com as partes. Não estamos aqui para fazer acusações diretas pelo que lhe peço, tenha algum 

cuidado com isso. 

Assim sendo, ao público em geral, o meu muito obrigado pelas vossas intervenções. 

Antes da Ordem do Dia 

3 – Período Antes da Ordem do Dia. 
 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Toda a nossa vida se reflete sobre os conceitos de raça, de etnia, de género e do modo como essas ações explicitam as 

desigualdades e o racismo na realidade portuguesa do século XXI. 

Os fatores sociais estão ligados, quer queiramos ou não, à política que tanto derrapou para a corrupção e continua a derrapar com a 

justiça a “meter a cabeça na areia”. 

O Brexit foi uma vacina da Covid-19 para o desmembramento da Europa conforme a conhecemos. 

Digo-vos, Senhores Deputados Municipais e a toda a gente que está aqui em relação nesta Aula Magna, que vai ser um grande 

desastre para as gerações vindouras. Nós, em Portugal, temos uma classe política maquiavélica em todos os quadrantes políticos. 

Somos um país pobre, porque queremos. Infelizmente, como diz, Paul Milgrom, Prémio Nobel de Economia, “A nossa máquina 

económica está atrasada 30 anos em relação à Europa” e dá exemplos. O exemplo do 5G em Portugal segue regras usadas há 30 

anos. Vejam lá o que é o nosso país. 

Por isso, Portugal é um desastre em que o Primeiro-Ministro não sabe onde começa o Estado e acaba o PS. Não sabe o que é um 

Estado Liberal ou vice-versa. É o Poder Absolutista “L’État c’est moi”. O Primeiro-Ministro é o Deus Sol. Tudo resvalando para a 

Economia. O Social. E, sobretudo, nos processos educacionais, nas desigualdades sociais e, acima de tudo, na falta de transparência 

política e conduta moral. Palavras-chaves que um dia virão: é o género, é a etnia, desigualdade, racismo, xenofobia. Bullying é 

prática de atos violentos intencionais e repetidos contra as pessoas indefesas que podem causar danos. 

Não conheço, com novas estratégias, para uma boa forma de educar, sou Professor há 36 anos e a forma de educar é cada vez mais 

decadente, introduzindo as variáveis sexo-género, etnia-raça, bem como a classe social. Informar é definir qual o seu meio, de onde 

vem, qual o espaço que ocupam, o seu sítio, o lugar de mulheres e homens da mesma sociedade. 

O que acontece quando nos deparamos com a discriminação? Sabemos que são diversas: de classe social, de género, de raça, de 

etnia, de faixas etárias, de gerações, de orientação sexual. É importante a integração das categorias de género. Esta é que vai 

favorecer de sobremaneira a atuação profissional para que se possa resolver de modo satisfatório as necessidades sociais de uma 

sociedade na qual estamos inseridos. Para tanto, é necessário ainda que este profissional possa intervir no todo urbano como um 

processo de reflexão e de crítica e não trate estas duas áreas de sua formação na arquitetura, do urbanismo, de factos isolados, mas 

pelo contrário, que as veja e as trabalhe como elementos torturados integralmente. 

Outro aspeto desejável na formação desse profissional é que entre as suas aptidões esteja o desenho que assim a sua atividade 

projetual demonstre o quanto a sua intervenção é significativa na melhoria do retorno social. 
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Outro aspeto que me mete confusão. Mirandela pertence a um rio e vice-versa. O Rio Tua é de Mirandela. Porque não 

salvaguardar, em termos do novo PDM, o rio, as margens? São da nossa cidade. 

Por acaso ouvi o debate, ninguém falou em rio, ninguém falou em margens do rio. Porque é que noutras cidades utilizam o rio e 

nós viramos as costas ao rio? Essa é uma situação que as pessoas se devem preocupar. Em todos os quadrantes políticos. Eu nunca 

ouvi aqui ninguém falar disso. 

A cidade tal e qual, precisa de qualidade - fala-se, fala-se, tudo fica na mesma - com artigos, regulamentação própria. Eu vejo a 

Régua. É uma cidade que conseguiu conquistar as margens do rio. É evidente que há zonas inundáveis e vai haver sempre em todas 

as cidades. A cidade inundada do Porto. Serão mais que nós? Vamos transformar a cidade? Pretendo dizer e opinar. Tudo em 

conformidade com a legislação para poder projetar conscientemente, construir e reformar edificações dos mais variados portes. 

Trabalhar nas áreas de desenvolvimento. 

Ouvi num debate um candidato a falar do simplex em zonas históricas. Isso é uma pessoa que não sabe nada de urbanismo. Ele não 

pode fazer isso. Há leis que contrapõem esse próprio articulado que ele pensa que a Câmara tem autonomia para fazer. Não tem 

nada. É tudo mentira. Isso é mentir aos mirandelenses. 

Atuar em arquitetura com grande pormenorização, exercer tarefas de consultadoria, assessoria devidamente bem executadas, tem 

sido péssimo, e pareceres e ainda dedicar-se ao ensino e à pesquisa que uma Câmara deve ter. Falo aqui da arqueologia e neste 

auditório que tem aqui uma nova característica. Chama-se a isto Light Design. Se calhar vocês não sabiam a palavra, o significado 

do que está aqui neste auditório. 

Isto é uma nova filosofia em termos da arquitetura e do urbanismo. 

Gosto do auditório. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal LUÍS MOSQUEIRO (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

A minha intervenção é a apresentação de um voto de reconhecimento. 

“Nestes meus anos de contributo autárquico, passei por dois Presidentes nesta Assembleia Municipal com diferenças vincadas e 

caracteres diferentes. 

Permita-me, Senhor Presidente da Assembleia, tratá-lo por amigo, pois já lá vão muitos anos em que privamos juntos. Acima de 

tudo, permita-me tratá-lo por Professor, pois foi meu Professor no 2.º ciclo. Mas nestes quatro anos foi o meu mestre, talvez o 

nosso mestre, em ciência política. Partilhou comigo, ao longo destes anos, o cartucho, o cantil, a peça de caça, o cansaço das 

jornadas de caça. 

Enfim, partilhou uma grande amizade. Nestes quatro anos, deste mandato, partilhou connosco a verticalidade, a lisura, a 

honestidade, a boa-fé, enfim, a enorme decência da honra e do compromisso. Foi meu Professor e com ele aprendi o que hoje sou, 

mas nestes quatro anos foi o nosso mestre e aprendemos que a democracia pode cambalear quando entregue ao medo e à 

subserviência. 

Cada despedida representa um novo começo tanto para quem sai como para quem entra ou para quem fica. A política precisa de 

homens e mulheres com o seu carácter. O fim de um ciclo dá lugar a um novo ciclo. Quiçá? 

Contrariamente, não tenho dúvidas de que esta Assembleia irá sentir saudades suas pelo cunho pessoal que nos marcou a todos ou à 

maioria. A verdade de La Palice: “Deus que foi Deus não agradou a todos”. 

Mais palavras e adjetivos para que? Apresento, a esta Assembleia, o meu VOTO de RECONHECIMENTO ao amigo e Presidente, 

desta Assembleia, com o despedir de um “Ate Breve”.” 

 

---------- 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. 

Estou aqui para fazer esta pequena intervenção, estamos no fim do nosso mandato e é importante retermos algumas considerações 

que vou passar a enunciar. 

“A Constituição da Republica Portuguesa, no ponto 2 do Art.º 238.º refere que «o regime das finanças locais será estabelecido por 

lei e visará a justa repartição dos recursos públicos pelo estado e pelas autarquias e a necessária correção de desigualdades entre 

autarquias do mesmo grau». Esta norma incorpora dois aspetos essenciais: há uma partilha de recursos financeiros entre os 

diversos níveis de administração, que deve ter em conta a sua adequação ao tipo de competências que cada um detém e, ao mesmo 

tempo, a distribuição entre as autarquias locais deve obedecer a princípios de perequação tendo em vista a correção de 

desigualdades. 

Quero fazer aqui referência a três números sobre meios financeiros para vossa reflexão: 

2.636 Milhões de euros de participação das autarquias locais nos impostos do Estado em 2019. 1.853 Milhões de euros de 

contribuição de Portugal para o orçamento da União europeia previsto para o mesmo ano; 2.491 milhões de euros em benefícios 

fiscais concedidos em 2017. Não sendo números iguais, são números que podemos considerar dentro da mesma ordem de grandeza 

e que indicam que o problema não é propriamente da falta de recursos, mas das opções políticas que sucessivos governos, quer do 

PS, quer do PSD e CDS/PP têm tomado quanto à sua obtenção e quanto à sua utilização. 

Nos últimos anos, entre 2007 e 2018, como consequência dos sucessivos incumprimentos do regime financeiro local, verificaram-

se cortes de cerca de 3.550 Milhões de euros neste período, em oito anos de governação PS os cortes foram de 2.240 Milhões de 

euros e em quatro anos de governo do PSD/CDS.PP as cortes foram de 1.310 Milhões de euros. Uma média de cerca 300 Milhões 

de euros anuais, sendo em termos e enquadramento legal, 2.353Milhões de euros na vigência da Lei n.º 2/2007 e 1.197 Milhões na 

lei atual, tendo de se ter presente que a atual, reduziu o nível de participação, mas mesmo assim se manteve o incumprimento. 
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Os números comprovam a adoção de uma política de subfinanciamento, de desrespeito pelo poder local, do não respeito 

constitucional, da justa repartição de recursos entre os diversos níveis de administração. 

Urge a aprovação de uma lei de finanças locais ou uma revisão profunda da atual, que deve ter em conta os seguintes aspetos 

essenciais: 

- O caminho de reposição da capacidade financeira dos municípios e freguesias, cumprindo o princípio constitucional da justa 

repartição de recursos para o atual nível de competências, aumentando o nível de participação nas três principais receitas do estado 

(IRS, IRC e IVA), pondo fim à iniquidade da participação variável no IRS e as receitas consignadas como Fundo Social Municipal; 

- O estabelecimento de um período transitário para a determinação das verbas afetas a processos de descentralização de 

competências; 

- A definição de regras claras no relacionamento entre a administração local e central, baseado no cumprimento do equilíbrio 

financeiro vertical; 

- Assumir uma função redistributiva e contribuir para a economia local e para a coesão social e territorial, que se deve acentuar em 

vez de desvalorizar; 

- Um sistema de prestação de contas transparente, que faça circular a informação como meio de aumentar a participação das 

populações no acompanhamento da gestão autárquica; 

- A obrigação de o governo repor nos três anos subsequentes, eventuais e extraordinárias transferências inferiores ao previsto na lei 

das finanças locais nos termos da lei de enquadramento orçamental; 

- A existência de mecanismos de recuperação financeira que sirvam para ajudar os municípios necessitados e não para lhe criar 

dificuldades acrescidas e encargos para as populações. 

Para garantir que estes princípios venham a ter acolhimento na nova legislação, e para efetuar um virar de página que robusteça as 

autarquias locais, é fundamental continuar a mobilizar e a envolver os que acreditam que o Poder Local, sendo uma das conquistas 

de Abril, tem um papel essencial na construção de um país melhor e de um futuro melhor.” 

 

---------- 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. 

“Tive conhecimento no passado dia 3 de agosto que fiz história na Freguesia de Frechas e consequentemente no concelho de 

Mirandela. 

Estou a referir-me ao facto de ser o único candidato a sufrágio nas próximas eleições autárquicas no dia 26 de setembro de 2021. 

Em quarenta e sete anos de democracia nunca se tinha verificado tal situação. 

Mas isto tem responsáveis. Obviamente, estou a falar dos partidos com assento nesta Assembleia, nomeadamente o partido do 

poder, porque quem está a estreitecer a democracia na Freguesia de Frechas são vocês, nomeadamente, como disse, o partido do 

poder. 

Em 47 anos sempre apresentaram candidatos nesta Freguesia. Em 2021 porque não o fizeram? Até porque, tinham muitas razões 

para o fazer, nomeadamente pelo facto do que disse o Senhor Presidente da concelhia do PS e Líder da bancada no Programa da 

Radio Terra Quente, no dia 11 de fevereiro de 2019, afirmando que a Freguesia de Frechas tinha um fraco Presidente de Junta. 

Tinham, então, a obrigação de apresentar à população uma alternativa. 

Isto é que é democracia, não é ter medo da derrota que possa acontecer. 

Isto não é o que diz a doutrina do seu partido do punho, que eu tão bem conheço. 

Não me envergonho de dizer que fui militante durante dezenas de anos até há bem pouco tempo. No tempo difícil onde o seu 

partido nunca foi poder localmente. 

Sabe como se chama a isto, Senhora Presidente? 

Militante por convicção, ao contrário de outros que só se tornaram militarites após o seu partido ser poder localmente. 

Isto também tem um nome: são militantes por conveniência. 

Esta era a hora de mostrar ao povo a coragem daqueles que gostam de usar o cravo ao peito e apresentar uma alternativa à 

população da Freguesia de Frechas. 

Isso é que é democracia, mas com esta postura só estão a enfraquecer a democracia na Freguesia.” 

Senhora Presidente, não entende que 40 mil euros é demasiado valor para um pedaço de chapa para tapar uma montra do comércio 

tradicional? Estou a referir-me ao monumento dos bombos que acabou por estrangular um dos passeios mais movimentados da 

cidade. E vocês já reconheceram isso, porque na semana passada já mandaram retirar o mobiliário urbano. 

Entendo que os bombos mereciam um monumento que criasse impacto à cidade e dignificasse os bombos, numa rotunda na entrada 

de Mirandela, nessas rotundas que estão cheias de erva. 

Deixava-lhe aqui um desafio, um repto para o início da campanha para essas aldeias por onde a Senhora Presidente vai passar a 

fazer campanha, onde ainda há ruas em que de inverno faz lama e de verão faz poeira, diga à população a obra que fez e quanto 

custou. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal MANUEL PAVÃO (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Não obstante algumas dificuldades de agenda pessoal e também razoáveis limitações de natureza que não é alheia à saúde, tomei a 

decisão de vir, aqui, hoje ter convosco, em presença física, por duas razões muito claras: 
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- Vim apenas para vos cumprimentar e agradecer. 

Sou daqueles transmontanos a quem o calor humano, o convívio e a amizade mais do que princípios são práticas indispensáveis ao 

meu bem-estar e ao meu equilíbrio emocional. 

Desta vez não se trata de cumprimentar como dever regimental, mas antes duma saudação cordial e amiga em jeito de despedida, 

uma vez que sendo esta a última Sessão deste ciclo de atividades autárquicas, é também para mim a última oportunidade para 

desfrutar da vossa companhia. 

E vim também para agradecer, não tanto quanto refere Tomás de Aquino e proclama no seu tratado sabre a gratidão, mas antes para 

vos dizer que decorridos vinte anos de continuado convívio nesta Assembleia Municipal foram criadas laços de verdadeira amizade 

que nem as diferentes opções político partidárias conseguiram fazer tremer ou beliscar. 

Foram de facto muitos anos de trabalho empenhado e dedicado nas realizações, mas sempre com uma alegria íntima de poder 

cumprir uma dívida para com a terra onde nasci e onde gosto de viver. 

Não irei maçar-vos com o relato dessas realizações e iniciativas, daquelas que mais me empolgaram, pois isso fica para os olhares e 

apreciação de cada um de vós. Contudo, minhas senhoras e meus senhores, Senhor Presidente, não sendo o orgulho um sentimento 

muito recomendável em sociedade, quero dizer-vos, hoje, aqui de cabeça levantada e de olhos nos olhos, que sinto muito orgulho 

de ter estado aqui, de ter servido a terra e de ter contribuído para a dignidade e qualidade deste Órgão que Vossa Excelência agora 

preside. 

Direta ou indiretamente deve-se a este órgão autárquico, a esta Assembleia, terem passado por aqui ilustres como o saudoso e 

grande amigo António Almeida Santos, Mota Amaral, Agustina Bessa Luís, Miguel Cadilhe, Albino Aroso, Alberto João Jardim e 

até o saudoso bispo vermelho de Setúbal, D. Manuel Martins. 

Em jeito de homenagem, Senhor Presidente, Senhores Deputados, a todos quantos nesta Assembleia por aqui passaram, permitam-

me recordar e destacar alguns de nós que, pelo seu trabalho realizado, eu acho que devem ser apontados. Desde logo, David 

Garrido pela sua participação ativa e capacidade de intervenção; recordo Baltazar Aguiar pela elegância de linguagem, de trato e 

objetividade com que apresentava os assuntos; Odete Ferreira pela moldura poética das suas intervenções; o Professor Dinis Veiga 

e o Humberto Cordeiro pelas suas boas e consistentes análises orçamentais e ainda Luís Sousa e Faustino da Cunha pela sua 

preocupada e empenhada intervenção nos assuntos mais prioritários do nosso concelho e da nossa cidade. 

Também à Mesa, Senhor Presidente, na sua pessoa, em meu reconhecimento pelos seus esforços no sentido de assegurar as regras 

regimentais e a desejada preocupação pelo seu bom funcionamento. 

Mas são para V. Ex, Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Júlia Rodrigues, as minhas últimas palavras. 

Não se trata de comentar a sua ação ao longo do mandato, pois isso é missão do presidente do meu grupo municipal, mas tão só 

para assinalar episódios que bem poderiam ter sido evitados caso houvesse mais cuidado e respeito pelas promessas e dever de 

resposta aos munícipes. 

Faço-o com o mesmo respeito de sempre, ou seja, com o respeito que por todos lhe é devido por ter obtido a confiança dos eleitores 

do concelho de Mirandela. 

Dizer-lhe que no início do seu mandato não apreciei de todo a avidez que houve na procura das faltas, dos erros ou desvios, 

eventuais, dos seus antecessores, como se isso fosse a procura dos louros que a esperavam… Creio bem que quem vem para o 

Poder Local, vem porque honra e gosta do serviço publico… 

Marcelo Lago, José Gama, José Silvano, António Branco e até mesmo Vossa Excelência, Senhora Dr.ª Júlia Rodrigues terão feito 

o seu melhor e se não cumpriram as promessas anunciadas no programa deviam dar explicações, em tempo útil, aos munícipes. 

Quando por todo o mundo cresce a inquietação pela ameaça das alterações climáticas e se defende o benefício do plantio das 

espécies arbóreas vegetais e se promove e encoraja a arborização por todo o nosso país, o Executivo mirandelense demorou quase 

dois anos para decidir se comunga destes princípios e se apoia como parceiro as iniciativas duma associação de cidadãos. 

Ou há lentidão administrativa o que é reprovável ou então o Executivo mirandelense não gosta de árvores, e portanto é um 

Executivo dendroclasta e isso é inaceitável. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhora Presidente da Câmara, 

Termino com um voto... que a nova Câmara Municipal e a nova Assembleia Municipal, aquela que vier a ser eleita pelos 

mirandelenses, faça e realize tanto ou mais quanto nós fizemos e vossas excelências fizeram em prol da cidade, do seu concelho e 

da sua população.” 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal ISABEL BARREIRA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Depois de alguns anos nesta Assembleia, creio que foi em 2006 que me sentei a primeira vez aqui, chegou a hora de dizer “adeus”. 

E digo, não com mágoa, mas porque aceitei integrar um projeto autárquico de mudança na terra que me viu crescer, Valpaços, onde 

espero contribuir com tudo o que melhor levo daqui e levo muito. 

Dizer isto não significa que virei as costas a Mirandela, a terra que me viu nascer e onde encontrei as melhores oportunidades de 

crescimento, tanto a nível pessoal, como profissional e até mesmo político. Significa, isso sim, que parto com a certeza de que 

Mirandela continuará nas melhores mãos. 

Continuo a acreditar no projeto político de continuidade da minha Presidente e da equipa que a rodeia. Parto com orgulho no 

trabalho feito por este Executivo. Vestiria de novo a camisola pela Senhora Presidente e por este projeto se necessário fosse, mas 

não é. 

É certo que em democracia não há eleições ganhas e quanto mais forte e vigilante for a Oposição, melhor será o poder, pelo que 

deixo também aqui a minha palavra de apreço à Oposição. 
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Saúdo, por último, todos aqueles que, tal como eu, vão embora, em especial o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

subscrevendo todos os elogios que já aqui lhe foram dirigidos e dirijo também os votos de muito sucesso e de bom trabalho para 

todos aqueles que irão por cá continuar. 

Viva Mirandela! 

 

---------- 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. 

Fez ontem 739 anos que resolveu D. Dinis que a Vila de Mirandela fosse transferida para o lugar mais apropriado: o Cabeço de S. 

Miguel. Lugar facilmente defensável e que dominava terrenos fertilíssimos. Isto é uma espécie de introdução para um tema 

diferente. 

Noite dos Bombos. Vou falar do monumento da Noite dos Bombos como é perfeitamente natural dada a minha maneira de ser. 

O monumento Noite dos Bombos é formado por três pessoas, cada uma com duas baquetas nas mãos e um instrumento de precusão 

pendurado ao peito. Não sei se é tambor, se é caixa ou se é algum híbrido. 

Este monumento podia estar em qualquer terra de Portugal onde haja bombos. Não tem nada que o identifique como de Mirandela. 

Vou dar três exemplos: 

Os nossos bombos tradicionais são o bombo e a caixa que se completam. Um é o homem, o outro a mulher. O bombo marca o 

ritmo e a caixa a sonoridade. As baquetas da caixa são duas, uma em cada mão. Trata-se de um pequeno bastão com as 

extremidades arredondadas para percutir o instrumento musical. É o que está naquele monumento, nas três imagens. 

No caso do bombo grande, esse nosso bombo grande, usa-se uma baqueta também grande com almofada. Quanto mais pequeno é o 

bombo, mais agudo é o seu som, quanto maior, mais grave. É interessante verificar que quanto maior é o bombo, mais grave é o 

seu som, mais respeito as pessoas têm, imcute mais respeito. O bombo grande marca o padrão rítmico simples com uma baqueta 

almofadada. Não está lá nenhuma coisa destas. 

A caixa toca mais notas acentuando o ritmo feito pelo bombo. É aqui que encontramos as diferenças entre os grupos de bombos nas 

festas de Mirandela que combinam entre si diferentes padrões rítmicos. 

Agora, segundo exemplo: 

A moca. O bastão de comando até hoje, sempre do Senhor Mário Esteves, desde o tempo em que foi maestro. Esta moca é também 

chamada “boneca” em homenagem à sua filha quando tinha quatro anos de idade e resolveu embelezar o bastão colocando na parte 

de cima a cabeça de uma das suas bonecas. Colocar no pau de vassoura com fitas de plástico a cabeça da sua boneca, humanizou o 

bastão de comando do pai conferindo uma personalidade única na marca do comando dos bombos. Vejam como foi pena perder 

este elemento que devia lá estar no comando dos bombos mirandelenses. É um elemento único em Portugal em todos os grupos de 

bombos. É uma pena perdermos estes pormenores quando fazemos as nossas homenagens. 

Gostava de dizer, ainda, que os bombos casam com a Nossa Senhora do Amparo. Devia haver uma silhueta da capela ou de Nossa 

Senhora do Amparo. Estes aspetos é que identificam os bombos de Mirandela, é que lhes dão o ser especial e que, através deles, 

haveria conversas muito interessantes com as pessoas que chegassem a Mirandela. 

Nós quando fazemos coisas devemos ir aos pormenores da nossa identidade e da nossa cultura e foi uma pena, mais uma vez, se ter 

perdido estes pormenores. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Há um munícipe chamado Manuel Lage, que gostaria de ter estado aqui presente e, no período aberto ao público, ter transmitido 

aquilo que o incomoda e que tem sido motivo de vários contactos com a Câmara. Por motivos familiares inadiáveis não pôde estar 

presente. Pediu-me a mim para transmitir isso ao Senhor Presidente da Assembleia, à Senhora Presidente da Câmara e a todos. 

Trata-se de um munícipe residente na Rua da Misericórdia, n.º 303, lote 4, em Mirandela e, no lote 5, encontra-se em construção 

uma moradia, em nome de André Daniel Roque Rodrigues. 

Tal construção, desde cedo tem vindo a ser construída de ilegalidades sobre ilegalidades, principalmente no que toca ao 

distanciamento em relação ao seu lote, infringindo assim o PDM desta cidade. 

Algumas dessas ilegalidades, após tantas reclamações da parte do munícipe, têm vindo a ser corrigidas, em que os serviços 

competentes da Câmara deram a “mão à palmatória” e determinaram a sua correção. 

No entanto, neste momento, as paredes laterais com o lote do senhor Manuel Lage, ainda se encontram em incumprimento no que 

toca ao distanciamento legal plasmado no PDM. 

Ele contactou pessoalmente o Eng.º Beleza, que o informou que tais paredes para terem abertura de vãos (portas e janelas) deverão 

encontrar-se à distância de cinco metros ou então a três metros, mas aí sem abertura de vãos (portas e janelas). 

Ora, no edital emitido em 16 de novembro de 2020, o dono da obra vem pedir uma alteração ao loteamento 01/1986, sobre o lote 5, 

notificando a Câmara Municipal de Mirandela através desse edital todos os interessados para em 10 dias úteis se pronunciarem. 

Como o munícipe em causa não teve conhecimento desse Edital atempadamente e julga deveria ter sido notificado de outra forma 

além do edital, visto que a solicitação era específica sobre a incidência do seu lote n.º 4, em 05 de fevereiro de 2021, saíu outro 

edital, onde por deliberação da Reunião de Câmara, aprovou a alteração solicitada, relativamente ao lote 5. 

Para além de outros, no último ponto, deliberaram e leio “Redução do afastamento da construção em relação ao lote 4, variável 

entre o mínimo de 3,68 m e o máximo de 4,42 m, sem abertura de vãos em compartimentos habitáveis, nesta fachada”.  
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Após muitas reclamações da parte do munícipe, dignaram-se mandar ao local um topógrafo, que verificou que efetivamente o 

afastamento das paredes não se encontra conforme o que foi aprovado. 

Em 21/04/2021, a Senhora Presidente, manda notificar o proprietário da obra e demais para proceder à regularização dos referidos 

afastamentos, o que até ao momento nada foi feito. 

Pelas inúmeras reclamações que tem feito, apenas pretende o cumprimento da Lei. 

Em suma, visto que se considera um cidadão cumpridor da Lei, paga os seus impostos, está muito desagradado com a ineficácia de 

toda a estrutura da Câmara, relativamente a esta situação. 

Pelo exposto, solicita, mais uma vez, que o Senhor Presidente da Assembleia interceda junto da Senhora Presidente da Câmara para 

o cumprimento da Lei que, neste caso em concreto, é o fecho dos vãos (portas e janelas) viradas para o seu lote, conforme 

determina o edital datado de 05 de fevereiro de 2021. 

Por isso, anexa os respetivos editais e também fotografias que mostra os vãos que não estão à devida distância do lote. 

Tenho outro assunto para tratar de muita importância que vai no seguimento de outras intervenções que tenho feito aqui e que a 

pouco e pouco sinto alguma satisfação por ver que se, por um lado, a Senhora Presidente nem responde a algumas das solicitações 

que eu fiz, algumas das propostas que eu fazia, nomeadamente obras de dimensão, preparar o futuro de Mirandela, por outro lado, 

vejo que não só aqui nesta Assembleia vão sendo referidas, como a Senhora Presidente referiu no último debate da Rádio Brigantia 

um aspeto que tem a ver com as minhas intervenções, com essa maneira de nós pensarmos em relação ao futuro de Mirandela. 

Refiro-me ao pavilhão multiusos. É com satisfação que vejo que não está esquecido. Foi falado há quatro anos, voltou a ser só 

falado agora, mas fico um pouco baralhado. Sabem porquê? Porque um pavilhão multiusos igual também foi prometido pelo 

Presidente da Câmara de Bragança, também não cumpriu e, diz ele, irá cumprir para o próximo mandato. 

Só queria chamar a atenção do seguinte, Senhora Presidente. Não sei se é promessa e que não vai ser cumprida ou se é mesmo para 

seguir. Se é para seguir, então tenha atenção, estamos no século XXI e é a preparação do futuro. Marquês de Pombal dizia, na 

altura, a propósito da construção da baixa lisboeta, quando alguém lhe perguntava “para que é que faz umas ruas tao largas para os 

carros de bois, para as carroças, para os cavalos?” e ele dizia “há de vir um dia que hão de ser estreitas”. Realmente, hoje, se 

fossem mais largas, mesmo para passar as pessoas, era muito melhor. 

Lembro à Senhora Presidente e a todos, com certeza concordarão comigo, nós não precisámos de um pavilhão multiusos, nós 

precisamos de um parque municipal de feiras e exposições onde tenha efetivamente um pavilhão multiusos. Lembro, por exemplo, 

numa pesquisa rápida que fiz na internet, Montalegre tem o parque municipal de feiras e exposições com 4 hectares onde tem 

parque de exposições e feiras, auditório municipal com 320 lugares, pavilhão desportivo, ginásio, tasquinhas e tem ainda uma área 

com a instalação das portas do Parque Natural do Gerês que nós podíamos ter do Vale do Tua. 

Para terminar, sugeria que se pensasse numa situação dessas, que acho muito bem. Um outro candidato dizia que ia reativar a 

Reginorde. Para se reativar a Reginorde, já não temos espaço da Reginorde, porque foi ocupado. Mesmo as feiras são faladas 

também com dificuldade, que as pessoas têm uma série de problemas lá, porque ali há múltiplas funções e o espaço tornou-se 

exíguo. 

Portanto, se fizer, pense já no futuro e fazer um parque de feiras e exposições, como já referi em outras ocasiões, que contemple já 

este conjunto de aspetos, que todos eles fazem falta a Mirandela. Ginásios, pavilhões desportivos, temos muita falta deles. O 

auditório, temos este, excelente, os outros são demasiado pequenos. Se tivermos outro em alternativa, pode ao mesmo tempo haver 

aqui uma reunião de Mirandela e pode nesse outro auditório estar a haver uma reunião de outras pessoas que venham a Mirandela, 

que escolham Mirandela para esses eventos. 

 

---------- 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. 

Vim aqui porque a Senhora Presidente da Câmara invadiu o meu território. Isto não é para rir. Eu até era para o fazer, mas depois 

acabei por não o fazer, porque acabava por ser como ela. Ela foi aos Avantos, pôs lá um banco de jardim à frente de uma casa, já lá 

estava um banco, mas as pessoas que estavam lá quiseram alterar o banco com umas tábuas diferentes e eu trouxe de lá o banco 

para o reparar. 

Ela fez o favor de pôr lá o banco sem dizer nada ao Presidente de Junta e pediu, a quem requisitou o banco, com sistema de 

urgência, queria um banco lá urgente, porque eu vim saber depois a quem é que ela pediu. 

Não sei se a Senhora Presidente da Câmara gostava, e eu estive quase para o fazer, mas ia-me baixar e ia ser pior que ela, eu estive 

quase para agarrar no banco - ainda o pensei ontem - e trazer o banco aqui para a Assembleia. Depois que fizesse o que quisesse 

com o banco, mas não o fiz, porque se não pego em dois ou três calceteiros, não me agrada esta calçada que está aqui à frente desta 

casa e componho-a. Vou tapar buracos aqui e ali. 

Acho que a Senhora Presidente faça política, mas faça política limpa, não faça política suja. 

Falar nos cabazes. Continuam a ir às pessoas, o da Proteção Civil, a dar cabazes. Ainda há dias uma vizinha minha não lho aceitou. 

Depois ele ligou à filha a perguntar: “Então a tua mãe não quer o cabaz?” e ela respondeu: “A minha mãe é que sabe”. Continuam a 

fazer política suja. Diz sempre que não dá os cabazes, faz por outro lado, por onde lhe interessa, era como se fosse eu. 

Quero que a Senhora Presidente me diga porque é que levou para lá o banco sem falar com o Presidente de Junta. 

Estão aqui muitos Presidentes de Junta, já falei com alguns e até com outros de outros concelhos e não gostavam da atitude, se o 

Presidente da Câmara de onde eles estão fosse lá pôr um banco ou outra coisa sem falar com o Presidente de Junta. 

 

---------- 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. 
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“Fecha-se um ciclo… e em breve outro se abre... 

Que a preocupação de todos nós, não seja apenas a manutenção ou a mudança dos atores que saem e entram dos ciclos... Esta deve 

ser, acima de tudo, uma fase de reflexão sobre o que todos fizemos e o que no novo ciclo poderá ser realizado de uma forma muito 

mais eficaz. 

As Freguesias precisam de mais atenção, de uma outra atenção. Reconheço e valorizo a importância da tão referida autonomia ao 

longo dos últimos quatro anos. Mas considero que os conceitos de planeamento e colaboração poderão resultar em mais e melhor. 

Fui Presidente de Junta e admito a minha incapacidade para adquirir competências nas mais diversas áreas com as quais me vi 

confrontada. A autonomia funciona quando temos diversos serviços ao nosso dispor, que em colaboração connosco possam 

alicerçar projetos devidamente fundamentados e coerentes. De outra forma, faremos muito… mas sempre com a sensação de que 

não conseguimos atingir um outro patamar. Enquanto Presidentes de Junta temos que ambicionar passar a linha da caça à erva 

daninha e da aplicação do paralelo. As aldeias precisam de outro nível de desenvolvimento que as faça avançar no tempo e que as 

faça ganhar um novo impulso. 

Por isso, para quem neste momento define programas para o futuro e, acima de tudo, para aqueles que conseguirem o voto da 

confiança do povo que nos elege a todos, por favor olhem para as nossas aldeias com um outro olhar... precisamos de mais e 

melhores projetos, mais estruturados, mais abrangentes, mais colaborativos, para podermos ter aldeias mais atraentes e mais 

dinâmicas, onde seja apetecível viver e, acima de tudo, onde seja possível viver com toda a qualidade. E, neste sentido, que 

ninguém esqueça que os projetos futuros, precisam do respeitar e levar consigo delicadamente o passado. As aldeias têm história, 

têm património, têm cultura própria e têm, como já tenho dito outras vezes, Pessoas. É preciso cuidar delas também com 

delicadeza... que ao longo do tempo não esqueçamos as fragilidades que se tornaram tão evidentes durante a Pandemia. Nas aldeias 

há muilos idosos quo precisam também eles de projetos devidamente estruturados e potenciadores de promover verdadeiramente a 

sua qualidade de vida. O Balcão Móvel e a Unidade Móvel do Saúde podem ajudar, mas não chegam! 

A todos os que estivemos juntos durante os últimos quatro anos, o meu muito obrigada pela partilha, pela aprendizagem, boa e 

também menos boa! Acima do tudo, foi um orgulho e um prazer imenso representar as duas aldeias do meu coração, onde nasci e 

onde possivelmente irei viver para sempre, a Freguesia de Lamas de Orelhão, localidades de Lamas do Orelhão e Fonte da Urze.” 

 

---------- 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. 

Estou nesta Assembleia Municipal desde o ano de 1993 de forma ininterrupta e sempre por inerência. 

Dei tudo de mim, na minha perspetiva, a esta Assembleia Municipal, como dei tudo de mim à minha Freguesia. 

No início deste mandato disse que não estaria mais disponível para ser candidato à Junta de Freguesia por questões pessoais e 

familiares, não tenho que dar explicações a ninguém a não ser aos meus familiares mais próximos. 

De há dois anos para cá disse sempre publicamente, não é em segredo, que estaria disponível para uma coisa. Estaria disponível 

para continuar nesta Assembleia Municipal e só colocava uma condição: um lugar elegível. Disse isto variadíssimas vezes e se 

calhar não há ninguém nesta bancada do PSD, pelo menos, que não me tenha ouvido dizer isto. Como alguns até me disseram que 

o Partido não me fazia favor nenhum em função daquilo que eu dei ao Partido. 

Na semana passada ligou-me um companheiro de Partido a dizer que estava muito admirado e que seria eu a última pessoa que ele 

gostaria de ver nas listas do Partido Socialista. A mim, politicamente, ninguém me condiciona. Poderão condicionar-me de outra 

forma. Politicamente não. E também ninguém manda em mim. Não sou nenhum bebezinho a quem digam: “ficas aí e não sais daí”. 

Portanto, o PSD não me quis. O PSD não me quis! Acho que não merecia isto. Mas, entretanto, ligaram-me do Partido Socialista, 

sim, mais nenhum outro Partido me ligou ou contactou, nem tinha que o fazer, achando eles. O Partido Socialista ligou-me, não me 

fui oferecer a ninguém, e eu coloquei a mesma condição. Tive esta conversa telefonicamente, não tenho qualquer problema em 

dizer, e disse: “Vou esperar que o PSD me diga alguma coisa. Se o PSD não me disser nada, eu aceito com a mesma condição: num 

lugar elegível.” Coisa que da minha perspetiva não veio a acontecer, ou seja, estou num lugar em que considero não ser elegível, 

estou em 18.º e acho que daí para cima só se forem todos filiados. O que não acredito é que merecerão estar acima de mim, porque 

acho que dei tudo de mim nesta Assembleia, dei tudo de mim ao concelho, dei tudo de mim à minha Freguesia. 

Portanto, não tinha que ser agora, desta forma, tratado pelo PSD. A história de há 30 anos repete-se. Há 30 anos o PSD também não 

me quis. Como há 30 anos, o PSD irá ver, no dia 26 de setembro, o resultado das suas decisões, dos seus comportamentos, das suas 

atitudes. 

É lamentável. Mas eu tinha que dizer isto exatamente porque me telefonaram a dizer que não aceitavam que eu estivesse na lista do 

PSD. Eu estou onde quiser, como quiser, da forma que quiser, desde que não prejudique ninguém e desde que o faça frontalmente 

como sempre o fiz na minha vida política. Não devo nada a ninguém. O Partido é que me deve muito a mim que lhe dei seis 

maiorias absolutas, nunca me deu nada e se calhar alguns dos que tomam as decisões é que ganharam muito com o PSD. Eu nunca 

ganhei nada. Estou aqui de mãos limpas. 

Lamento que tenha de ter tomado esta atitude, porque me ligaram e com certeza que a opinião pública, se é que isto tenha até 

algum interesse para a opinião pública, estaria a interpretar que o Paulo teve uma atitude de traição. Não, eu não traio ninguém. Eu 

falo sempre frontalmente com as pessoas, as pessoas é que não falam frontalmente comigo. 

Disse-o várias vezes em almoços: “Estou disponível para ser membro da Assembleia Municipal, não como Presidente de Junta”. 

Calavam-se como “ratos”. Só uma pessoa é que disse: “Não fazem favor nenhum àquilo que tu deste ao Partido.” 

Aconteceu. Neste momento está tudo em volta de quem tomou as decisões, vamos ver no dia 27 como é que as coisas vão ficar. 

 

---------- A Senhora Deputada Municipal EDUARDA NEIVA (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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“Na anterior Sessão desta Assembleia disse que a intervenção que fiz seria a última nesta casa. No entanto, há assuntos que me 

causam alguma angústia e que quero deixar expostos. 

Antes de mais, dizer que a Senhora Presidente, com a sua já caraterística forma de estar e com rodeios, só responde ao que lhe 

convém, pois não disse uma palavra acerca da minha última intervenção no que de mais significativo ela continha. E quero 

esclarecê-la que eu não contestei a entrega da Gestão do CLDS à APPACDM, a Senhora teve toda a legitimidade para o fazer, 

antes, sim, o facto de não ter aproveitado a maior parte dos Técnicos que lá trabalharam e que a Senhora Presidente sabe bem quem 

eram, colocando os “seus” e mandando para o desemprego os que lá trabalharam. 

Relativamente ao que aqui me traz, vou falar do estado de degradação em que se encontram, isto é um alerta, as instalações 

sanitárias espalhadas pela cidade, especialmente as que se encontram na Rua da República, concretamente na Estação Jacques 

Delors. A Senhora Presidente alguma vez se apercebeu da situação? Já lá vão quase quatro anos… faça o favor de lá ir e verificar, 

suba as escadas e constate no que aquele espaço se transformou… Lastimoso! Já agora, perdoe-me a ironia, mande colocar, a 

exemplo do que tem feito por todo o Concelho nestes dois últimos meses de mandato, umas dúzias de cubos de pedra para fazer de 

conta que vai fazer obra!!! 

Finalmente recordo a minha intervenção da Assembleia Municipal de 28 de junho de 2019, acerca da envolvente do Santuário de 

Nossa Senhora do Amparo. Respondeu-me então, a Senhora Presidente, que a obra tinha duas fases tendo sido concluída apenas a 

primeira e que havia outro projeto também para obras na Casa do Peregrino envolvendo restaurantes e museus, o qual não foi a 

concurso à data. Que iria ver para quando e como o faria. 

Pergunto: Passados mais de dois anos existe concurso ou ficou esquecido? Ou não houve vontade política? Ou ainda, não interessa 

concluir, pois a obra não ficará nunca na memória dos mirandelenses como obra sua? Continuo a achar que falta dignificar ainda 

mais aquele espaço.” 

 

---------- 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. 

Nesta minha intervenção antes da Ordem do Dia, quero deixar um voto de pesar e propor um minuto de silêncio em homenagem ao 

nosso camarada recentemente falecido, José António Benvindo Torradas. Membros das listas do Partido Socialista neste mandato e 

que faria também parte das listas do Partido Socialista nestas eleições que se aproximam. 

Perdemos um amigo, perdemos um camarada, perdemos um homem bom e eu queria propor um minuto de silêncio em sua 

homenagem. 

 

---------- 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. 

Antes de mais, felicitar quem concebeu o auditório. Acho que está muito bonito, um edifício moderno, gostei muito. 

Voltando atrás, à colega, amiga Antónia Carvalho, concordo, em parte, com o que ela disse em relação às Assembleias mudarem 

para outros dias mais práticos para o público assistir e digo “em parte”, porque isso já aconteceu, já tivemos várias assembleias ao 

sábado e isso não fez com que viesse mais público. Penso que o problema não é esse, penso que o problema será o desinteresse da 

população em assistir às Assembleias e não as datas em que são realizadas. 

Fazendo um balanço destes quatro anos, já o disse aqui várias vezes, não me canso de o dizer, apesar de alguns colegas meus não 

concordarem, o protocolo foi a melhor coisa que este Executivo fez com as Juntas de Freguesia. Deu-nos autonomia. Para quem já 

está cá há uns anos sabe daquilo que falo, não me canso de o dizer e espero que o próximo Executivo mantenha esse protocolo com 

as Juntas de Freguesia e o possa reforçar. 

Agradecer a colaboração em relação à Feira do Morango, deixou de ser uma feira da Freguesia, penso que passou a ser uma feira 

do concelho, particularmente à Senhora Vereadora Vera Preto, toda a colaboração e ajuda durante as duas ou três feiras, que 

entretanto apareceu a Covid-19 e deixamos de ter a feira. 

Hoje como última provável intervenção como Presidente de Junta, deveria ser só de agradecimentos e de felicitações, mas não é o 

caso. Há algumas coisas que têm corrido menos bem, nomeadamente nos últimos meses. Recordo, em particular, uma publicação 

da Câmara Municipal em relação à desinfestação nas aldeias que ia ser feita nas Juntas e na cidade. Contactei por e-mail duas 

vezes, não obtive resposta, não foi feita e continuamos com muitas baratas em São Pedro Velho. 

Esta foi uma guerra minha e do Senhor Deputado José Faustino da Cunha, São Pedro Velho continua sem transportes públicos. 

Penso que falamos nisto aqui dezenas de vezes. Continuamos sem transportes públicos apesar de ser a Freguesia mais distante do 

concelho. Recordo que são cerca de 70 km ida e volta. É complicado. Sabemos que há um projeto da CIM, mas não sei se há 

alguma evolução nesse sentido. 

Falar-vos também da internet. Continua muito deficitária nas nossas Freguesias. Sei que esse é um problema que não é da total 

responsabilidade da Câmara, é das operadoras, mas, certamente, com a pressão da Câmara Municipal penso que isso poderá ser 

melhorado. 

A praia fluvial. Há um projeto na ponte da pedra, penso eu, pelo menos estivemos lá uma vez eu, o colega da Torre de Dona 

Chama e com técnicos da Câmara, mas até à data não vimos nenhuma evolução. 

Há também uma situação que o Senhor Presidente da União de Freguesias de Avantos e Romeu me fez lembrar quando falou do 

banco. Sempre gostei de falar de casos concretos que acontecem, não gosto de falar por alto. Temos uma situação na Freguesia que 

me desagradou muito. Há dias um munícipe veio ter comigo e disse-me: “Então eu pedi-te um caixote do lixo, nunca me atendeste 

e agora quando vieram aqui fazer campanha eu pedi aos candidatos, no dia a seguir já cá estava.” Quer dizer, nós andamos aqui a 

fazer, desculpem o termo, “figura de palhaços”. Fui rever os e-mails que enviei para a Câmara na altura, foi pedido há cerca de dois 

anos esse caixote do lixo para a Fábrica Lomar em São Pedro Velho, nunca me atenderam, nunca me deram resposta. Senti-me 
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muito desagradado com esta situação quando ele me confrontou e com razão. Mas ainda bem que estas coisas ficam por escrito e 

de facto foi pedido, mas não fui atendido e entristece-me bastante esta situação. 

Outro assunto premente: a estrada. 

Ouvi o debate e ouvi a Senhora Presidente dizer, retive algumas palavras da Senhora Presidente: “Nós não enganamos as Juntas de 

Freguesia independentemente da cor política.” Posso dizer que, neste momento, nos sentimos enganados, tanto o Executivo como a 

população da Freguesia, porque penso que todas as bancadas são testemunhas, inclusive Deputados do PS vieram aqui falar nesse 

assunto, que este foi um dos pedidos vezes sem conta: a estrada. Aliás, desde que este Executivo tomou posse, reunimos passado 

pouco tempo e o que falamos de imediato como prioridade foi a estrada. Criou-se sempre esta expectativa. 

Eu e a população sentimo-nos defraudados, principalmente quando a Senhora Presidente disse, penso que na última Assembleia, 

que analisaram e viram que as estradas que efetuaram eram as prioritárias. Não tenho nada contra as estradas que foram feitas em 

Alvites, Múrias, Ribeirinha - nem sabia que iam intervir. Não tenho nada contra isso, mas quando diz que de facto efetuaram essas 

obras prioritárias, coloco isso muito em causa, pois não sei quais são os critérios. No entanto, uma coisa tenho a certeza, a estrada 

de São Pedro Velho merece e precisa de ser reparada e atrevo-me a dizer que tem mais trânsito essa estrada do que as outras quatro 

que foram intervencionadas. Não tenho dúvidas disso. Poderá haver outros critérios que desconheço. 

Outro assunto. Propomo-nos fazer a restauração da Igreja de Ervideira. Esse papel cabia à paróquia, mas nós propomo-nos a fazer e 

a fazer o pedido. Foi-nos concedido em Reunião de Câmara, no princípio de maio, há quatro meses, um subsídio de 10 mil euros. A 

obra está concluída, custou cerca de 19 mil euros, estava planeada para perto de 16 mil euros, mas entretanto houve mais trabalhos. 

A responsabilidade da Junta de Freguesia era pagar os 9 mil euros e a Câmara pagar os 10 mil euros. Ainda não recebemos esse 

subsídio. Faltam três semanas para acabar o mandato. Não temos por hábito deixar “rasto” nem gosto de deixar dívida para quem 

nos vai suceder. Quero saber concretamente se vão ser transferidos esses 10 mil euros ou se teremos que deixar dívida para quem 

nos irá suceder. Contudo, o que me preocupa mais é que eu continuo a ler as Atas das Reuniões de Câmara e continuo a ver 

subsídios aprovados e tenho conhecimento de subsídios aprovados um mês, dois meses depois do nosso que já foram pagos e nós 

continuamos à espera. 

Volto a dizer, eu não queria repetir esta frase que a Senhora Presidente disse que não engana as Juntas de Freguesia 

independentemente da cor, mas neste caso não me parece que seja o que esteja a acontecer. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal CARLOS SOUSA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Antes da minha intervenção propriamente dita, e porque o Senhor Deputado Virgílio Tavares nos trouxe um assunto que achei 

interessante, porque determinado munícipe ficou, hoje, impedido de apresentar o seu ponto de vista, não pôde estar presente, fazia 

uma recomendação à Mesa para autorizar a participação do público geral na Sessão por videoconferência com inscrição prévia, tal 

como tem acontecido nas Sessões que se têm realizado ultimamente por causa da Covid-19 aos Senhores Deputados. Era a 

recomendação que deixava. 

Passo à minha intervenção. 

Chagados ao final este ciclo governativo, passados que estão quatro anos, vamos entrar num tempo de reflexão, num tempo de 

escuta de outras ideias, de outros intervenientes, é tempo de calcorrear as ruas da cidade e das aldeias à procura do voto 

envergonhado ou indeciso daqueles que se vão pondo a jeito de um cumprimento, modo suficiente para a conversa de circunstância 

que se vai tendo a cada quatro anos. E porque a gestão camarária deste ciclo, que agora se encerra, se desenrolou num conturbado 

clima económico e social, partindo desde logo com a pesada herança das finanças do Município, aleada a dois anos de pandemia, 

condicionaram de sobremaneira a execução do programa deste novo caminho, tornando ainda mais exigente o trabalho do 

Executivo. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

As medidas tomadas pelo Executivo, e aqui nesta Assembleia aprovadas, tiveram grande impacto na vida dos cidadãos e dos 

agentes económicos do concelho. Entre outras, relembro que, em termos sociais, este Executivo devolveu a taxa de IRS, promovei 

a diminuição da taxa de IMI, atribuiu vários apoios às famílias. A nível económico e financeiro, diminuiu o prazo médio de 

pagamentos a fornecedores, diminuiu a dívida da Câmara, renegociou alguns créditos com terceiros, foi possível ao fim de dois 

anos pedir a suspensão do Plano de Saneamento Financeiro. Entre outras coisas, criou o Cartão de Apoio ao Comércio, isentou 

taxas e pagamentos, mas ao mesmo tempo instaurou mais rigor e justiça na arrecadação da dívida dos munícipes. Cariaram-se 

vários protocolos com entidades, transferiu-se verba para o orçamento das Freguesias, aprovou-se a alienação do capital que a 

Câmara tinha no Hospital Terra Quente, aprovou-se o alargamento da Zona Industrial, está a reabilitar-se o edifício da antiga 

estação, a intervenção arquitetónica em vários espaços urbanos, a aprovação do interesse público municipal de dois projetos 

turísticos. Enfim, barómetro fiável do cumprimento do programa eleitoral do movimento: “Há outro caminho”. 

Em termos de gestão da pandemia, nada se pode apontar às medidas tomadas, ao esforço despendido por todos os profissionais que 

deram o seu contributo, muitas vezes, de forma abnegada. 

É este o tempo certo para os mirandelenses refletirem nas medidas tomadas nestes quatro anos para que possam avaliar em 

consciência as promessas e os resultados práticos obtidos. 

Senhora Presidente, Senhores Deputados, 

Debatemos aqui, nesta Assembleia, matérias de subida importância para o concelho e para os munícipes. Apesar de algumas vezes 

nos termos excedido no calor da discussão, debatemos, aprovamos e rejeitamos pontos da Ordem de Trabalhos. 

Soubemos estar à altura da digna confiança que os mirandelenses nos depositaram e, neste momento, não posso esquecer a 

paciência e a diplomacia demonstradas na condução dos trabalhos pelo digníssimo Presidente da Mesa desta Assembleia que 

sempre esteve à altura dos acontecimentos. Um bem-haja Senhor Presidente, Luís Guimarães. 
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Um cumprimento também para os restantes elementos da Mesa, para os Senhores Deputados, especialmente aqueles que 

defenderam o interesse de Mirandela, independentemente da opinião da sua bancada. É assim que se exerce a democracia, pois é 

com diversidade de opiniões que se encontram as melhores soluções. Aliás, neste propósito, dou por mim algumas vezes a pensar 

em como seria se este órgão fosse composto por homens mais sábios da terra, tal como existia antigamente, indicados pela 

sociedade civil, independentes dos Partidos. Certamente ter-se-iam evitado muitos atentados de ordem variada, arquitetónicos, de 

gestão, cometidos no passado. 

É também entendível que com a rotação dos eleitos, dando oportunidade a outras pessoas para trazerem novas ideias, atitudes e 

comportamentos, se enobrece o processo democrático. 

Os Partidos são organizações constituídas por pessoas e, por conseguinte, são estas que tentam impor as suas ideias nos congressos 

através das moções e estas são aplicadas de forma colegial nos diversos órgãos de poder da sociedade civil. O nível de exigência 

para os próximos Executivos é cada vez mais elevado, pois aleado à perda de população no interior a que o concelho de Mirandela 

está votado, a revolução que irá e que está a acontecer nas empresas e no trabalho nos próximos 10 anos com a digitalização do 

trabalho, fará desaparecer milhares de empresas e postos de trabalho, mas ao mesmo tempo permitirá o aparecimento de novas 

profissões. 

Senhora Presidente, Dr.ª Júlia Rodrigues, tive a honra de pertencer a esta Assembleia como eleito pelo Partido Socialista, 

movimento “Há outro caminho”. Tentei deixar o meu parco contributo nas intervenções que fui fazendo, revendo-me quase na 

totalidade das decisões deste Executivo aqui votadas. Fiz a minha escolha política há uns largos anos a esta parte com orgulho e 

com orgulho não me arrependo dos valores que tenho defendido independentemente das escolhas de outros que me são próximos. 

Senhora Presidente, pude testemunhar a qualidade que demostrou na gestão da adversidade destes quatro anos e estou certo de que 

tem o perfil adequado para continuar a presidir aos destinos desta Câmara e, assim, enfrentar o desafio que a todos atormenta com a 

captação de mais empresas, mais emprego e a fixação de mais população, contribuindo, assim, para o bem-estar dos mirandelenses 

e o engrandecimento da nossa terra. 

 

---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesias 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. 

Hoje, 03 de setembro de 2021, cumpro o fim de um ciclo político que inicie há 16 anos. 

Considero que a nobreza desta instituição, a Assembleia Municipal, muito contribuiu para a minha formação humana e política. 

Invoco Churchill quando dizia: “A democracia é a pior forma de governo à exceção de todos os outros que já foram 

experimentados ao longo da história”. Sim, porque todos nós temos bem presente, aqui, a importância de viver em democracia. 

Ainda temos bem presente as histórias reais de dificuldade, emigração, assalto, falta de liberdade de expressão, etc.. 

Partilho com todos que aqui, na casa da democracia, vivi em liberdade. Conduzi a minha participação política de forma livre e 

sempre em consciência com os meus valores e com a minha consciência. Mas não sejamos naïfs, nem é preciso estudar Maquiavel, 

Montesquieu ou Hobbes para saber que há várias espécies de políticos. Os políticos de carreira (de base) e os que vêm parar à 

política. Aqueles que fazem política não como um fim, mas como um meio. Aqueles que se servem da política para servir. Esses 

merecem o mesmo respeito daqueles que ostentam uma carreira na política, porque esses vivem da política, não como um meio, 

mas sim para atingir os fins. 

São opções e em democracia devem ser mutuamente respeitadas, porque como diz João Pedro Pais: “Ninguém é de ninguém”. 

Quem nos julga é o povo. Ele, sim, tem o verdadeiro veredicto e a sua decisão não é mais que o reflexo das nossas ações perante os 

compromissos que assumimos perante ele. 

Quando aceitei assumir funções políticas em 2005, aceitei-as para servir São Salvador. O povo que me elegeu, a eles me mantive 

fiel. Independentemente das tempestades políticas que atravessei, segui em retilínea, pois não tinha como objetivo colher frutos 

pelo meu caminho, apenas servir. 

A valorização dos serviços prestados à população, bem como a reabilitação urbanística da Freguesia pautaram a estratégia que 

conjuntamente defini com a minha equipa ao longo de 12 anos e que foi implementada com a tranquilidade necessária para que os 

resultados conseguidos em pouco ou nada se desviassem das metas a que nos propusemos. E hoje, preste a acabar funções como 

Presidente de Junta, partilho e confidencio a Vossa Excelência que a emoção que sempre sou abraçada ou abordada carinhosamente 

pela minha terra toma conta de mim e fica a sensação de que tudo valeu a pena. O brilho do olhar deles aquece-me a alma. 

Agradeço também aos Executivos da Câmara Municipal com quem trabalhei, no respeito absoluto por São Salvador, permitiram 

que ao fim de 12 anos deixe uma Freguesia de “cara lavada”. Também não me canso de agradecer à minha equipa. Leais, coesos, 

fomos uma família ao longo de 12 anos, mas considero que nem sempre a quantidade é qualidade. O meu contributo foi cumprido e 

melhor do que saber entrar é ter a sapiência de saber fechar um ciclo. Permitir que se renove para permitir que novas ideias, novos 

projetos possam germinar, permitir o avanço e o desenvolvimento, pois renovação é antiestagnação e os nossos territórios precisam 

e muito de dinâmicas que despoletem o desenvolvimento. 

Quem me conhece sabe que não sou nem gosto muito de retórica. Gosto de trabalho, assertividade e resultados. Mas hoje impunha-

se. 

Quero deixar uma palavra para todos os meus colegas candidatos às Assembleias de Freguesia e aos Órgãos Municipais com o voto 

de que as eleições corram de forma livre e com toda a urbanidade que se impõe, pois a vontade do povo tem que ser respeitada, 

pois sempre que um eleito é desrespeitado, é, na base, o povo que o elegeu que é desrespeitado. 

Para finalizar e porque há pessoas que nos marcam, com quem tive o privilégio de privar nesta ilustre Assembleia, quero deixar 

uma palavra de lembrança para o Dr. Fernando Pilão, de agradecimento ao Professor Dinis, ao Senhor Garrido, à Professora Odete 

Ferreira, ao Dr. Luís de Sousa, autênticos mestres e referências na arte da democracia que deixaram a sua marca na política em 

prol de Mirandela. 

Aos futuros Deputados desejo muitas felicidades no exercício das suas funções. 
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E agora que o pano da última cena começou a cair, poderia querer terminar invocando um Filósofo, mas permitam-me invocar 

alguém que nos ensinou: “Somos todos portugueses à luz da Constituição da República Portuguesa e todos podemos aspirar servir 

Portugal”. 

Assim, quando foi perguntado ao candidato Tino de Rãs: “Um dia, como gostava de ser conhecido ou reconhecido?” De forma 

simples e de sorriso rasgado no rosto, respondeu: “Um dia, um dia gostaria de ser lembrado não como candidato à Presidência da 

República, mas como pai da Catarina”. 

E assim termino: Um dia, um dia gostaria de ser lembrada não como Presidente de Junta, mas simplesmente ser lembrada como 

filha de Samuel Passas, pois dele carrego os valores, os sonhos, a missão de servir, a dedicação ao trabalho, pois foram os seus 

ensinamentos que foram a base daquilo que sou e faço. 

Com São Salvador no coração e com o povo de São Salvador, despeço-me dizendo: Obrigada e até um dia. 

 

---------- 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, Comunicação Social e Público presente. 

Quero, em primeiro lugar, obviamente a minha intervenção será no final, saudar a Mesa pelo trabalho que desenvolveu durante 

quatro anos. Já conhecia o Senhor Secretário, José António Ferreira, de outras amizades, mas não conhecia a Senhora Secretária, 

Luísa Belchior, deixo-lhe o meu apreço pelo trabalho que fez, mas há uma pessoa que, para mim, penso que o posso considerar 

como amigo hoje, o Senhor Presidente Luís Guimarães. 

Foi um exemplo, obviamente sempre coadjuvado no trabalho, de dedicação, empenho, lealdade e, acima de tudo, uma coisa. 

Quando o açoitaram aqui nesta Assembleia, o Senhor sabia bem que os Deputados desta Assembleia estavam ao seu lado. E foi 

açoitado muitas vezes, não foi pela Oposição. Sabe bem daquilo a que me refiro e sabe bem aquilo que estou a dizer. Fico-lhe com 

esse apreço, porque prestou um trabalho digno e tenho quase a certeza que dificilmente virá alguém a seguir que o realize com a 

mesma seriedade, independência, rigor e determinação como fez. O meu apreço por isso, porque prestou à democracia em 

Mirandela um papel muito importante. O meu obrigado por esse trabalho e por essa dedicação. 

Senhora Presidente, nem tudo vai mal e se há uma coisa que alguém tem de ser na vida é ser grato. Quando alguém sai e oxalá, eu 

não sou dos que defendo que a Senhora deva continuar, não vou votar em si, já tive oportunidade de lho dizer, embora muita gente 

da minha bancada central ache que eu me ofereci a si. Eu só me ofereci a uma mulher na minha vida e casei com ela em 30 de 

setembro de 2006. Chama-se Liliana Dias Gonçalves e hoje adotou o apelido de Martins, porque foi a única mulher a quem me 

ofereci. A si nunca me ofereci nem nunca iria caminhar ao seu lado, porque temos profundas divergências naquilo que foi o seu 

mandato e naquilo que foi o seu trabalho. 

Contudo, aquilo que temos de fazer a todos é dizer “Obrigado”, porque quem faz também faz. Há trabalho que fica, há trabalho que 

está aí. Há coisas que são criticáveis porque foram feitas, porque senão não eram criticadas. Acho que fica mal não dizermos ao 

menos essa palavra de agradecimento a si e à sua equipa, porque fizeram o que sabiam, fizeram o que puderam, fizeram aquilo que 

era possível e fica mal quando não dizemos isto: “Obrigado”. O povo que decida o melhor para o concelho de Mirandela. 

Eu não vou votar em si, já tive oportunidade de lho dizer e também quero que fique claro, do alto deste palanque, que durante 

quatro anos acho que fui uma voz ativa, uma voz incómoda, pelos vistos, para muita gente, não foi só para a Oposição, mas quero 

que fique aqui claro como a água: não votarei na Dr.ª Júlia Rodrigues. 

Quero também aqui deixar uma palavra de saudação a todos os colegas de bancada, quer os meus colegas de Junta que se vão 

recandidatar e aqueles que passaram para outros Partidos. É uma liberdade de escolha, é um direito que eles têm, eu também o fiz. 

Eu concorri pela primeira vez no CDS/PP e entendi que me via e que, de alguma forma, me enquadrava melhor no Partido Social 

Democrata e passei para o Partido Social Democrata. Nunca tive a possibilidade de estar como Presidente de Junta com uma 

Câmara com a mesma cor, tive sempre na Oposição. Por isso, aos que passaram desejo-lhes as maiores felicidades. Quem escolhe é 

o povo, não somos nós, Partidos, que escolhemos. Agora, há uma coisa que vocês vão ter que ter a certeza. Vocês só foram 

escolhidos, porque eram Presidentes de Junta e ganharam eleições. Agradeçam a quem vos deu essa possibilidade de o ser. Nunca 

se esqueçam disso. O Partido que vos escolheu, fosse o A, o B ou o C foi quem nos abriu esta porta e o povo a seguir deu-nos este 

voto de confiança, mas quero que tenham o resultado que desejam. É esse o meu voto como vosso colega e como vosso amigo. 

Senhora Presidente, vou-lhe dizer porque é que não voto e si. 

A Senhora prometeu nesta Assembleia e aprovou por duas vezes trazer a água para Cedães. Era a água que vinha do Azibo, uma 

ideia de há muito tempo e foi votado e aprovado aqui duas vezes. Algo que nunca aconteceu. Se havia dúvidas que a Senhora 

nunca iria fazer essa obra, surgiu há cerca de 10 dias nas redes sociais o folheto de candidatura do seu candidato e da sua lista na 

minha Freguesia do Partido Socialista em que tinha lá uma nota que dizia o seguinte: “Vamos fazer um furo novo da água para 

Cedães” e eu disse: “A água do Azibo já caiu”. Portanto, há qualquer coisa estranha no meio disto. Ou há um voto e um 

cumprimento daquilo que é um Orçamento Municipal, daquilo que é aqui votado, dois anos seguidos é aprovado, ou então o 

candidato do Partido Socialista vem dizer que faz um furo. 

Há coisas que não funcionam nem estão corretas, porque, em primeiro, tem que explicar ao seu candidato que a água é da Câmara, 

portanto, a Junta não pode fazer nenhum furo e, em segundo lugar, tem que dizer ao seu candidato que a Senhora honrou um 

compromisso com os fregueses da aldeia que ia colocar lá a água do Azibo. Está no fim do seu mandato e da sua saída da Câmara e 

não conseguiu concretizar essa promessa. 

Faço-lhe o desafio que fiz aqui da última vez. Diga-me uma obra que projetou, que lançou, que adjudicou, que executou e que 

inaugurou na Freguesia de Cedães. Diga uma. Fiz este desafio e não me conseguiu responder. 

Quero também dizer outra coisa, que o Senhor Presidente de Junta Bernardino Pereira falava dos bancos. Não me incomoda os 

bancos, incomoda-me é uma candidata ir à Freguesia, receber uma reclamação e na mesma hora, no mesmo minuto tomar o lugar 

de Presidente de Câmara para resolver o problema. Isso é que é preocupante, porque em Cedães temos uma casa abandona, é um 

antro de lixo, de ratos e no dia em que a Senhora Presidente, candidata do Partido Socialista, foi à Freguesia, os moradores do lado 

disseram-lhe: “Acha isto bem?” Sabem o que é que ela fez? Pegou no telemóvel, espero que tenha sido do dela, que não tenha sido 
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do telemóvel de Presidente de Câmara, e ligou à proprietária. Isso é que a mim me incomoda. Não me incomoda que não façam 

nada pelas aldeias, incomoda é que se misture os lugares que estamos a ocupar, porque ou somos candidatos, ou somos autarcas. 

Para terminar, Senhora Presidente de Junta Cristina Passas, gostei de estar consigo neste Assembleia oito anos, como gostei de 

estar com o Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes. Para mim também foi uma referência. 

Eu sei que o pensamento livre incomoda, eu sei que sermos livres incomoda. Nós não vivemos da política. Estivemos aqui para 

servir as nossas populações. Esse é o maior desígnio que temos. Já o disse em vários sítios. 

Há muita gente que fica incomodada porque o António Martins faz parte do Conselho Geral da ANAFRE. É uma Freguesia 

pequenina de Mirandela, estão lá mais de 60 e eu estou lá. Incomoda muita gente, mas estou lá, porque o meu povo votou em mim, 

em primeiro lugar, e nunca me esqueci do meu povo e o meu povo nunca se esqueceu de mim. É a maior mensagem que eu tenho 

durante esta caminhada de oito anos. 

Nisso vocês os dois foram para mim pessoas que gostei de partilhar este anfiteatro. Muitas vezes, muitos combates, alguns acesos. 

A política é isto mesmo e acho que dignificamos muito bem o papel de autarcas de Freguesia. 

Senhora Presidente, o protocolo, o da autonomia, não é o protocolo da autonomia. Há muita gente que não deve saber o que é a Lei 

n.º 73 e a Lei n.º 75. As Freguesias já têm autonomia financeira há muitos anos. Há gente que se deve esquecer disto. As Juntas de 

Freguesia têm autonomia financeira. O protocolo serviu para nos dar uma certa almofada para executar algumas competências que 

temos e que nos foram delegadas por esse protocolo. Honra seja feia a quem teve coragem para o assumir e de negociar connosco 

que foi o Senhor Vereador José Cunha. Foi sensível às ideias que demos e foi sensível a muitos argumentos. É o princípio de uma 

mudança. Acredito que nada mais será igual. Esse protocolo vai continuar e vai ser melhorado, não tenho a menor dúvida de quem 

vier a seguir. 

Agora, há uma coisa que é fundamental é fazermos a delegação de competências para reforçar aquilo que a Senhora Presidente de 

Junta Vanda Preciso dizia. As Freguesias têm um papel muito importante junto da população. É pagar água, é pagar luz, é pagar 

gás, é atender as pessoas, é levar compras. Tanto trabalho que os autarcas de Freguesia fazem e depois levam tantos pontapés por 

essa vida fora. É preciso reforçar estas competências, é preciso delegá-las. Este tem de ser o próximo passo, mas não pode ser como 

quiseram fazer com os polidesportivos. Tem que ser falado com as Freguesias e com os autarcas de Freguesia. 

Termino dizendo que não vou continuar. Fui convidado pelo CDS/PP e agradeço ao Fernando Mesquita por me ter convidado, mas 

eu disse ao Dr. Mesquita: “Só estou naquela Assembleia se o PSD me convidar.” Não me convidou, não estou cá. Fiquei magoado? 

Fiquei. Mas não estou preocupado. Eu sei que o futuro me vai trazer aqui novamente. Eu sei que o futuro vai fazer com que este 

anfiteatro se cruze comigo. Tenho a certeza disso. 

Neste momento, não tenho é condições para servir a minha população como eu o queria fazer. E esse é o principal aspeto que 

temos de ter nesta vida. Eu no dia em que vi que em termos pessoais e profissionais não podia continuar a servir a minha Freguesia, 

tive que fazer um exame de consciência e pôr-me ao lado. Em primeiro lugar estão as pessoas da minha Freguesia, depois estou eu. 

Nesse papel, assumi-o e fi-lo desde o primeiro dia. Poderia estar nesta Assembleia, mas não vou estar. Contudo, sei que um dia vou 

estar aqui novamente. Até lá, meus amigos, façam um bom trabalho em prol desta terra que ela bem merece. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Sendo esta a nossa última sessão, deste mandato, da Assembleia Municipal de Mirandela, gostaria de dirigir-vos algumas 

palavras. 

Mas, mais que uma intervenção declarativa, gostaria de colocar, para reflexão e estímulo de discussão política, uma dimensão 

interrogativa. 

E, a interrogação é esta: “O que define um mandato?” 

Uns dirão… “as obras ou infraestruturas”, outros poderão dizer “a componente social” outros ainda a “cultura e turismo”. 

Mas será que poderemos avaliar um mandato autárquico apenas através de uma destas vertentes? Ou será um pouco de tudo isto, ou 

até tudo devidamente equilibrado? 

Não será já tempo de o betão não prevalecer sobre todas as dimensões que compõem a vida da comunidade municipal? É 

justificável que seja essa a medida aferidora de um mandato, como se, para o seu sucesso, se imponham construções sucessivas, de 

rotunda em rotunda, sem uma visão mais global das componentes sociais e comunitárias? 

As autarquias locais são, com efeito, um dos principais motores da sociedade, dos seus mais importantes dinamizadores 

económicos e os impulsionadores da estrutura societária do País. 

E pergunta-se: este Executivo Municipal cumpriu esse desígnio, essa missão? 

Responder simplesmente “Sim” ou Não” a esta questão, pode parecer-me muito redutor. 

Como identificou, e bem, Ortega e Gasset - adaptando: “Nós somos nós e as nossas circunstâncias”. 

Assim, podemos avaliar este mandato de forma angular e pela habitual bitola simples do “betão” ou houve circunstâncias que 

ditaram condicionantes, na tal missão ou designio? 

Podemos deixar de fora nessa avaliação, o volume herdado da dívida do município, condicionadora de opções financeiras? 

Podemos deixar de fora nessa avaliação o Plano de Saneamento Financeiro, altamente condicionador de opções económicas, 

durante a primeira metade do mandato? 

Podemos ignorar, o impacto, na segunda metade do mandato, de uma Pandemia para a qual nada, nem ninguém, estava preparado e 

que funcionou como vórtice de toda a vida política, condicionando fortemente toda a atividade normal de um executivo em 

funções? 
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Não procuro, naturalmente, todas as respostas aqui, de entre nós. Endereço a quem de direito as respostas a essas questões, e estou 

seguro que os Mirandelense saberão ponderar todas estas vertentes e condicionantes, não as ignorando na sua avaliação, e no 

momento em que irão fazer as suas escolhas. 

Mas há uma resposta que, em meu entender, posso aqui apresentar. 

Um dos grandes desígnios deste Executivo Municipal e da história política de Mirandela, não obstante avanços ou melhorias que 

possam no futuro advir, foi, claramente, o Protocolo de Transferência para as Freguesias. 

Nunca as Juntas de Freguesia, para além da Bolsa de Materiais, gozaram de tão importante instrumento financeiro, que muito 

contribuiu para a prossecução dos maiores interesses das suas populações e de maior coesão territorial. 

Esta é, e será sempre, uma marca indelével que este Executivo Municipal inscreve no seu mandato, tal o elevado alcance que ditou, 

sendo mesmo um novo paradigma de governação local, que irá, seguramente, perdurar no tempo, para além deste Executivo. 

Permitam-me agora, por que estamos em despedida deste mandato, que dirija umas palavras a quem sabemos que não estará aqui, 

de novo, no próximo mandato, e a quem gostaria de me dirigir. 

Se no início desta minha intervenção, levantei a questão: “o que define um mandato?”, gostaria de dizer ao senhor Vereador José 

Miguel Cunha, que não definiu o mandato. Mas, em rigor, também não era essa a sua competência nem missão, de definir o 

mandato. 

Mas há uma coisa que eu sei. Se não foi o Senhor Vereador José Miguel Cunha a definir o mandato, foi o mandato que definiu o 

Senhor Vereador José Miguel Cunha. 

Definiu-o como homem e político. Porque mesmo nos momentos em que não se concordando consigo, a sua presença, postura, e 

discurso suscitaram respeito político e consideração intelectual. 

Hoje, na vida política, é preciso coragem e força para assumir responsabilidades, e o senhor Vereador José Miguel Cunha assumiu 

sempre, com coragem política, as suas responsabilidades. 

Mostrou que, em política, podemos discordar sem ser desagradáveis. 

Senhor Vereador, vai fazer falta à política mirandelense. Embora lhe deseje os maiores sucessos pessoais e profissionais no seu 

futuro próximo, espero que esta sua saída da vida política em Mirandela, não seja um adeus, mas, sim, um até breve. Até lá, desejo-

lhe sucesso e saúde. 

Como não podia deixar de ser, queria endereçar uma palavra muito especial ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Luís 

Guimarães. 

Caro Senhor Presidente. O senhor figurará, no tempo, como figura política de referência, nesta sua passagem pela presidência desta 

Assembleia. 

A Mesa da Assembleia não tem tarefa fácil, pois, a Assembleia Municipal ocupa um lugar da mais alta importância no nosso 

sistema de governo local. Ela é o parlamento local. Devia, em meu entender, estar na mira dos legisladores, a integração obrigatória 

de membros da oposição na Mesa da Assembleia Municipal, alargando-se, para o efeito, o número de membros de três para cinco, 

conferindo-lhe maior democraticidade e representação. 

Mas, mesmo, no figurino atual, o Senhor Presidente da Mesa, prestou a esta Assembleia a maior dignidade e isenção no 

desempenho das suas funções. 

Mas, deixe-me dizer-lhe uma coisa por mais estranho e paradoxal que pareça. Não vamos sentir a sua falta política! Vamos, apenas, 

sentir a sua falta física. 

Sabe porquê, Senhor Presidente? Porque o Senhor, será a figura política ausente, mais presente nos anos vindouros desta 

assembleia. 

Apesar de não estando, estará sempre o seu legado, o seu referencial de isenção, de respeito pelo órgão a que presidiu e por todos 

os membros que o compõem. 

Qualquer Presidente que venha a assumir o seu lugar no próximo mandato, independentemente do estilo ou personalidade, terá 

sempre esse legado como guia que norteará a sua atuação e desempenho, como referencial de sobriedade, imparcialidade, justeza e 

garante da Lei e do Regimento. 

Caro amigo Luís Guimarães. Foi, para mim, uma honra e um privilégio exercer as funções de Secretário da Mesa a seu lado, 

conjuntamente com a Senhora Secretária Luísa Torres Belchior. 

Tarefa, que hoje, com a sua não continuação nessas funções, se apresenta para mim de difícil repetição. Mas, como se costuma 

dizer: “O futuro a Deus pertence”. 

Receba, aqui e agora, de forma pública, o meu maior abraço amigo de felicidades pessoais, familiares, com saúde, na sua vida 

privada. 

Porém, apenas, por agora, porque estou seguro que num futuro próximo, Mirandela reclamará por si, pelo seu regresso a atividade 

política, apelo que, com as necessárias condições, estou seguro que corresponderá a esse chamamento. 

Quero, ainda, dizer, a todos os membros que compõem esta Assembleia, Deputados Municipais e Presidentes de Junta, como 

secretário da mesa, agradeço a honra que me conferiram no exercício dessas funções. 

Naturalmente, que o juízo da prestação das funções em que estive investido, a vós caberá, contudo, nada têm a agradecer-me, 

porque apenas cumpri a minha obrigação e as minhas responsabilidades, quando assumi desempenhar tais funções. 

Por isso, sou eu que vos agradeço, terem-me dado a oportunidade de servir esta Assembleia Municipal em tal digna função. 

Servi esta assembleia, tentando nortear-me sempre pelos mais exigentes princípios e valores democráticos. 

Tentei nunca funcionar em razão da célebre frase de Groucho Marx, quando disse. “Estes são os meus princípios. Se não gostam, 

tenho outros”! 

Ora, eu, bem ou mal, só tenho os meus próprios princípios. Os que tenho! Enraizados e assumidos! 
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Posso não ter agradado a todos. Mas não tenho outros, para adaptar ou contorcer em função de conveniências circunstanciais e de 

momento. 

E foi com esses princípios, que tenho, que pautei o meu papel e a minha conduta nas funções que desempenhei. 

Por fim, uma palavra de reconhecimento a todos que derem o seu melhor ao longo deste mandato no desempenho da função que 

lhes cabia e que o fizeram com entrega e empenho, pois uma melhor Assembleia contribui para uma democracia mais forte e para 

uma maior cidadania. 

A terminar, uma palavra de apreço a todos que fizeram com que assim acontecesse, e em especial, para aqueles que agora cessam 

funções, com os meus votos de felicidades e saúde para as vossas vidas. 

Muito obrigado, até sempre!” 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Findas que estão todas as intervenções, passamos ao minuto de silêncio em honra do nosso camarada e elemento desta Assembleia, 

Senhor José António Benvindo Torradas. 

 

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

José António Benvindo Torradas, como sabem, era membro suplente desta Assembleia. Portanto, era um dos nossos. Daí este 

minuto de silêncio. 

 

---------- A Assembleia Municipal efetuou um minuto de silêncio em homenagem ao Senhor José António Benvindo Torradas. 

 

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

Antes de passar para as respostas da Senhora Presidente, informar que, não é normal, mas dado tratar-se da última Sessão deste 

mandato, solicitei aos Líderes das bancadas para fazerem uma breve intervenção sobre este mandato. A Senhora Presidente 

também irá fazer uma intervenção e eu fecharei a Sessão com uma intervenção minha. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer as questões que foram colocadas, vou tentar responder de forma resumida, apesar de haver muitas questões que 

merecem toda a nossa atenção e respostas de acordo com aquilo que tem sido a nossa estratégia e o nosso projeto autárquico. 

Relativamente à primeira questão levantada pelo Senhor Deputado António Figueiredo, que se referiu ao impacto económico que a 

pandemia vai ter nos próximos anos no nosso concelho, no país e no mundo, não posso concordar mais. Dizer que Mirandela 

pertence a um rio, Rio Tua, não nos podemos esquecer do Tuela e do Rabaçal, que também fazem parte do nosso concelho. 

Registamos esta preocupação com as questões do Plano Diretor Municipal relativamente à salvaguarda das margens do Tua e julgo 

que Mirandela nunca pode, o concelho, estar de costas para os nossos rios, até porque proporcionam paisagens e uma vida muito 

diferente daquilo que existe nas terras sem rio. Mirandela tem que estar obviamente virada para o seu rio. 

Quando fala no melhoramento dos instrumentos de gestão territorial, concordo absolutamente com aquilo que disse. Estamos na 

revisão do PDM e estamos também a elaborar o Plano de Urbanização que consideramos uma ferramenta de gestão territorial 

fundamental aqui na cidade de Mirandela. 

Relativamente ao Senhor Deputado Luís Mosqueiro, partilho do voto de louvor e apreciação daquilo que foi a prestação do nosso 

Presidente da Assembleia Municipal como mestre, como amigo e, acima de tudo, pelo rigor que impôs nas nossas Sessões de 

Assembleia Municipal e com a transparência com que sempre exerceu este cargo. 

Em relação ao Senhor Deputado Jorge Humberto, que falou nos impostos locais do Estado, na ideia de que não temos falta de 

recursos, ainda para mais porque estamos a iniciar, neste momento, um quadro comunitário de apoio e também pelo PRR. Portanto, 

temos que estar muito atentos para podermos obter, utilizar e implementar no nosso território todos estes instrumentos financeiros 

importantes. 

Relativamente ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira, neste momento, estou aqui na 

qualidade de Presidente da Câmara, por isso, vou falar enquanto Presidente da Câmara, não enquanto candidata de um Partido 

Político. Assim, não vou fazer qualquer referência à questão das candidaturas partidárias às Freguesias, à Câmara e à Assembleia 

Municipal. Julgo que teremos sempre que fazer essa separação e eu sei que o Senhor Presidente de Junta compreende e partilha da 

mesma posição que eu. 

Quanto às questões que colocou sobre a estátua alusiva à Noite dos Bombos, é uma interpretação, vou aproveitar também para 

responder àquilo que o Senhor Deputado Pedro Beato referiu acerca daquilo que é o monumento que foi erguido naquele local em 

relação à Noite dos Bombos. Aquilo que posso dizer é que qualquer monumento que se faça, e é bom que se faça, porque até hoje 

nunca tinha sido feito, tem interpretações diferentes, mas aquele legado foi o que o artista concebeu. A Câmara disponibilizou-lhe o 

livro, precisamente, do Senhor Deputado Pedro Beato para que ele conhecesse a história. O local escolhido é o local onde se 

iniciou, em tempos, a Noite dos Bombos e que faz parte da história de todos nós naquela noite. 

Também temos a noção de que é um local que atrai visitantes, fotografias que circulam pelo mundo inteiro dos nossos imigrantes e 

que isso também é importante para dar vida à cidade, dar a conhecer aquilo que são as nossas tradições e enaltecer o ser 

mirandelense. Por isso, com base nestas características foi escolhido o local, foi escolhido o escultor e o que foi solicitado foi que 

não tapasse as vistas e que as figuras ficassem de forma a que pudessem tirar fotografias sem tapar as lojas. Há interpretações e 

visões diferentes daquilo que é o monumento, mas o mais importante disto tudo é que aquele monumento chegou a todos os 

imigrantes, já vimos fotografias em várias redes sociais com impacto turístico importante. 
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É um marco das nossas tradições. Foi feito e já tinha sido encomendado há algum tempo. Foi a data escolhida para assinalar o 

momento e julgo que foi uma homenagem a todos aqueles que iniciaram esta tradição que estão entre nós e aqueles que já não 

estão que também sempre gostaram de confraternizar na Noite dos Bombos. 

Relativamente ao Senhor Deputado José Pavão, enaltecer aquilo que foi referindo sobre os cumprimentos e o agradecimento que 

fez a todos aqueles que estiveram connosco e a homenagem que fez a todos os que passaram por aqui, que deixaram o seu legado. 

Dizer que foi um gosto partilhar consigo este mandato e também um outro, de 2009 a 2013. Por isso, agradecer também ao Senhor 

Deputado José Pavão a forma como interage connosco e a forma como nos deixa também a sua marca. 

Em relação às promessas e ao dever de resposta aos munícipes, julgo que nunca deixou de haver respostas àquilo que foi solicitado. 

Admitimos que temos situações em que a resposta deveria ser mais célere, mas estamos a trabalhar e estamos a melhorar no sentido 

de que isso se consiga. 

No que diz respeito às alterações climáticas e à arborização, dizer que temos feito um esforço, em particular, na Divisão de 

Ambiente e Serviços Operacionais para colocar árvores, para fazer novos parques, para fazer zonas de lazer importantes na cidade 

e também, por todo o concelho, este cuidado tem sido feito em todas as localidades, em todas as Freguesias. 

Relativamente à Senhora Deputada Isabel Barreira, agradecer a sua partilha, desejar as maiores felicidades noutra Assembleia 

Municipal de um concelho nosso vizinho e nosso amigo e concordar com aquilo que disse em relação à democracia e à importância 

do Poder e da Oposição estarem com o mesmo objetivo de engrandecer Mirandela e trazer qualidade de vida aos mirandelenses. 

Quanto ao Senhor Deputado Pedro Beato, julgo que já respondi à questão que colocou sobre a Noite dos Bombos. 

Relativamente ao Senhor Deputado Virgílio Tavares, levantou aqui uma questão que tem sido abordada pelos Técnicos da Divisão 

de Obras Municipais e Urbanismo. De facto, todas as questões levantadas às obras têm a ver com pareceres técnicos, portanto, 

aquilo que lhe posso dizer é que da parte dos técnicos e, concretamente, da Divisão, dizem que há o cumprimento do PDM. Temos 

alguns loteamentos que têm alguns incumprimentos relativamente ao PDM, não é aquele caso, mas teremos todo o gosto em 

mostrar o processo que existe na Câmara, as respostas que já foram dadas, as informações que já foram dadas ao munícipe Manuel 

Lage para que possa também inteirar-se desta situação com as plantas e com as informações que estão em arquivo. Portanto, se esta 

semana quiser consultar o processo teremos todo o gosto para que fique inteirado sobre esta situação. 

Quanto ao pavilhão multiusos, já foi uma situação bastante debatida. Julgo que em Mirandela temos a centralidade na região de 

Trás-os-Montes, portanto, não temos um local onde possamos organizar congressos, provas desportivas internacionais, que 

obviamente atrai pessoas, como por exemplo, a propósito do que falamos sobre o Rio Tua, conseguimos trazer a canoagem que tem 

um cenário lindíssimo, que trouxe, ainda em cenário de pandemia, centenas de pessoas à cidade, mas esse palco já está montado. A 

verdade é que não temos um local onde possamos realizar eventos de nível nacional e internacional. Assim, é uma necessidade que 

eu julgo que é partilhada por todos. Julgo que podemos ainda verificar nos instrumentos financeiros se vamos ter financiamento, 

porque um pavilhão daquela dimensão e com essa projeção tem um impacto económico relevante e temos sempre que abordar a 

questão financeira, mas com estes instrumentos de gestão será mais fácil. 

De facto, como sabe, não foi incluído neste quadro essa construção. Temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano em 

que fizemos algumas alterações para introduzir a estação ferroviária, este auditório também foi financiado por aí, a estação de 

camionagem também e a requalificação da Nossa Senhora do Amparo só estava, de facto, financiada a primeira fase das obras. 

Relativamente ao Senhor Presidente da União das Freguesias de Avantos e Romeu Bernardino Pereira, não vejo que colocar um 

banco se possa importunar com isso. Acho que aquilo que deveríamos valorizar é aquilo que fica no território. Portanto, foi isso 

que foi o objetivo, foi colocar um mobiliário urbano que engrandecesse a Freguesia. Até posso acrescentar dizendo que se o 

Governo viesse a Mirandela colocar mobiliário urbano ficaríamos todos contentes, era um custo que nós não teríamos. 

Em relação ao Plano de Emergência Social, é de referir que este plano não foi suspenso, continua a operar no terreno, sendo certo 

que é tudo organizado pelos serviços de Ação Social para as pessoas carenciadas e com necessidades de alimentação. 

Relativamente à Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão Vanda Preciso, agradecer as palavras, com as 

quais não posso concordar mais. De facto, o Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia tem que ter uma capacitação funcional e 

operacional diferente daquele que teve. Foi importante este ponto de ligação, mas temos que evoluir e melhorar para que novas 

competências possam ser acauteladas neste Gabinete de Apoio, quer sob o ponto de vista jurídico, quer sob o ponto de vista de 

Engenharia Civil, quer sob o ponto de vista da Contratação Pública, que são áreas muito sensíveis em que os Presidentes de Juntas 

têm de ter uma abrangência sob o ponto de vista legal, difícil para implementar nos dias de hoje. 

Como sabem, a nível de Contratação Pública, temos alguns técnicos afetos a esta área, mas com o número de empreitadas que têm 

vindo a ser realizadas, não só as empreitadas que têm sido realizadas e procedimentos adjudicados, mas também as empreitadas 

que foram a concurso e que ficaram desertas, obrigam a um trabalho excecional da parte dos técnicos. 

Concordo inteiramente com o cuidado das pessoas, a fragilidade evidente do envelhecimento populacional que temos, por isso, 

concordo com aquilo que foram as propostas, as sugestões e, acima de tudo, dizer que neste próximo quadro comunitário de apoio 

é previsível que as Freguesias venham a ser elegíveis. Portanto, para além de ser uma necessidade termos uma equipa 

multidisciplinar para o quadro comunitário de apoio e também o PRR. Se as Freguesias forem elegíveis, vai ter de haver muito 

trabalho relativamente à apresentação de projetos financiados por parte das Freguesias. 

Relativamente ao Senhor Presidente da União das Freguesias de Franco e Vila Boa Paulo Pontes, aquilo que referiu tem a ver com 

a participação nas listas autárquicas. Pela mesma ordem de razão, vou dizer aquilo que disse ao Senhor Presidente da Junta de 

Frechas José Carlos Teixeira, não vou fazer comentários sobre as situações das listas. É normal que seja assim, porque estamos a 

poucos dias das eleições autárquicas. Portanto, para além daquilo que são os agradecimentos e um balanço de mandato, também é 

normal que possamos falar, neste caso, sobre as eleições autárquicas. 

Relativamente à Senhora Deputada Eduarda Neiva, o CLDS, como sabe, julgo que acompanhou bem o CLDS quando estava a ser 

gerido pela Santa Casa da Misericórdia, é verdade que o CLDS à Santa Casa da Misericórdia trouxe imenso problemas de 

tesouraria, pelo menos, era isso que o Senhor Provedor, na altura, logo que entrei, falavamos e, neste momento, também existem. A 

Câmara só tem a função de nomear um coordenado, portanto, tudo o resto é da Associação ou da Santa Casa, é da organização que 

acolhe o CLDS. 
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Em relação ao CLDS, e como no próximo ano as competências da área social vão passar para as Câmaras Municipais, é previsível 

que os CDLS fiquem sob a tutela das Câmaras, não no âmbito ainda deste projeto, mas num futuro próximo é possível que assim 

seja, porque as dificuldades de tesouraria são muito grandes para quem tem projetos, quem tem instituições que face à Covid-19 

tiveram que fazer um esforço muito grande para resolver problemas, quer de fornecimento de desinfetantes, máscaras, todos os 

equipamentos de proteção individual. Portanto, a situação é difícil para manter estes processos no terreno. O CLDS é um 

instrumento importante de proximidade com as pessoas e julgamos ser uma forma de resolver alguns problemas, em particular, no 

mundo rural. 

Quanto às casas de banho públicas, as mesmas estiveram encerradas durante algum tempo devido à Covid-19. Há um procedimento 

não só de beneficiação das casas de banho públicas, mas também de melhorar a acessibilidade, porque não cumprem as regras da 

acessibilidade - casas de banho públicas do Tanque, Parque do Império e Mercado Municipal. Já foram realizadas, julgo, no Parque 

do Império e devem estar a ser iniciadas as outras. Estivemos atentos a esta situação. As casas de banho públicas, apesar de 

encerradas, tinham algumas particularidades, nomeadamente na acessibilidade que colocava em causa a segurança e saúde pública. 

No que diz respeito à obra de requalificação da Nossa Senhora do Amparo, como já disse há pouco, a primeira fase estava incluída 

no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Quanto à segunda fase, o projeto está concluído e foi apresentado ainda no 

anterior mandato, mas não tem fonte de financiamento. Assim, teremos que fazer um trabalho de obter financiamento para esta 

segunda fase da obra. 

Relativamente ao Senhor Deputado Rui Pacheco, partilhar também a dor de um amigo, José António Benvindo Torradas, o qual 

todos homenageamos hoje. 

Em relação ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Velho Carlos Pires, partilhar essa situação de que foi a 

melhor que o Executivo fez, relativamente ao protocolo. É um protocolo que tem de ser reforçado, tem que ser melhorado e 

pensamos que no próximo ano já se possa realizar a Feira do Morango quando tudo passar em relação à Covid-19. 

Quanto à desinfestação de baratas, este ano temos uma empresa a fazer esta desinfestação, tal como no ano passado. Julgo que 

quem trata disto são os serviços de veterinária, por isso, esta informação vai chegar para contactarem o Senhor Presidente de Junta. 

Relativamente aos transportes, a fase dos transportes públicos que se apresentou da Comunidade Intermunicipal está em fase de 

concurso internacional, transportes públicos interfreguesias e transportes públicos urbanos, que neste momento existem, mas são 

deficitários. Julgo que temos que melhorar significativamente o transporte e a mobilidade, porque só é possível ter pessoas nas 

Freguesias se garantirmos a mobilidade das mesmas para uma consulta, nas aulas há os transportes escolares que asseguram essa 

missão de transportar os alunos, mas durante o tempo de férias é preciso manter esse transporte e a mobilidade das pessoas é 

fundamental. 

A rede móvel é um problema nacional, em algumas zonas mais rurais e não só. Não é possível garantir residentes sem rede móvel e 

sem acesso à internet. A fibra ótica já chegou a alguma parte do território, vai chegar a mais, mas este é um processo que já falamos 

com o Governo e é um processo que tem de ser resolvido. 

Quanto à praia fluvial da ponte da pedra, tem sido explicado, são duas praias que, neste momento, estão em processo de declaração 

de praia fluvial que é a ponte da pedra e a praia fluvial de Frechas. Os resultados das análises durante dos anos devem estar prontos 

ou devem estar concluídos ainda este ano. Os projetos estão disponíveis se o Senhor Presidente os quiser consultar ou peço aos 

serviços para lhe enviarem o projeto para a ponte da pedra. Articularemos isso com os serviços de obras municipais. 

É uma candidatura PROVERE, tal como foram as outras. Houve um reforço à candidatura PROVERE de verbas que a Câmara 

conseguiu através da distribuição que houve em sede de CIM e, por isso, julgo que vão ser uma realidade dentro de pouco tempo. 

Em relação ao caixote do lixo, aquilo que posso dizer é o mesmo que disse ao Senhor Presidente da União das Freguesias de 

Avantos e Romeu. A saúde pública e a saúde urbana parece-me que são importantes. Acho que resolver um problema da Freguesia 

é bom para todos e, acima de tudo, não importa quem faz, importa que fique feito. 

A estrada de Vilar de Ouro, como sabe, já tem projeto. O critério foi meramente técnico, houve uma visita dos técnicos às estradas 

e consideraram que as que estavam em pior estado seriam aquelas que estão a ser executadas, ainda não estão terminadas. Temos, 

neste momento, duas - Vilar de Ouro e Vale da Sancha - e temos as outras quatro que estão a ser, neste momento, executadas. 

Quando nos referimos a que não podemos enganar as Juntas de Freguesia, julgo que nem vocês se deixam enganar nem nós vos 

tentamos enganar. Acho que é isso que me parece mais importante. É preciso dizer-se que as estradas não ficaram mal nos últimos 

três ou quatro anos, tivemos mais de 20 anos de Executivos PSD. Portanto, neste momento, estamos a fazer estradas que já estavam 

assim há muitos anos e é preciso dizer as verdades. Não interessa muito como se diz, mas da forma como se ouve e interpreta as 

coisas que se dizem. 

Em relação ao apoio extraordinário para a Igreja de Ervideira, julgo que este mês podemos fazer essa transferência. Como sabem, 

temos fundos disponíveis, os meses de junho e julho são sempre meses difíceis, porque entram com os transportes e refeições 

escolares, por isso, julgo que este mês podemos fazer essa transferência. 

Deixar dívida para quem nos suceder, nós herdamos dívida e a Câmara vai deixar dívida, porque não há outra forma de fazer as 

coisas, apesar do decréscimo em 50% da dívida autárquica. 

Relativamente ao Senhor Deputado Carlos Sousa, agradecer tudo aquilo que disse sobre o interesse, a reflexão, a forma como o 

trabalho tem sido feito por este Executivo. O interesse com que os Senhores Deputados Municipais eleitos diretamente participam 

nestas Assembleias é importante para nós, é importante para a discussão e é importante para elevar a democracia no nosso 

concelho. 

Relativamente à Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador Cristina Passas, muito obrigada pelas suas palavras. 

Quando disse que tudo valeu a pena, acho que é um bom resumo daquilo que foi dito. Também agradecer a todas as pessoas que 

referiu e a forma emocional com que se referiu a esta Assembleia. 

Em relação ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins, dizer que o voto é secreto, por isso, não me 

parece que seja importante falar na votação. Aliás, temos outros assuntos importantes para falar, nomeadamente a questão da água 

para Cedães. 
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Como sabe, a estrada nacional tem um projeto, estava para abrir o concurso público pela IP em 2020, tudo se atrasou. Havia a ideia 

de que nós poderíamos fazer as obras antes da aplicação do novo tapete da estrada e estava tudo articulado com eles para que 

pudesse haver esta ligação entre aquilo que são as infraestruturas de água ou de saneamento, não é o caso, e as obras na via. Não foi 

o caso, não houve ainda abertura do concurso, portanto, tudo se atrasou, mas confiamos que poderá vir a haver financiamentos, 

nomeadamente financiamentos no âmbito do roteiro das barragens para algumas infraestruturas de ligação, não só sob o ponto de 

vista da qualidade da água, mas também outras ligações. 

Quanto à questão que levantou acerca do contacto com um morador, a verdade é que eu uso há quatro anos o meu telemóvel 

particular, por isso, liguei do meu telemóvel particular - isto para que fique esclarecido - a uma das herdeiras daquele local. Todos 

sabem que quando temos vários herdeiros que são proprietários tem que haver uma ligação entre todos para que possam fazer a 

limpeza. Tinha havido uma notificação por parte da Proteção Civil, eu própria liguei por uma questão de amizade à pessoa que 

tinha essa incumbência e chamei à atenção, de forma particular, a dizer que havia ali um problema de limpeza no meio de uma 

quinta que põe em causa a segurança das pessoas. Essa é a função, não só de qualquer autarca, mas também de qualquer pessoa 

individual conhecendo uma situação que acha que está em perigo, poder resolver a questão de imediato. 

Relevar a frase que disse: “Em primeiro lugar estão as pessoas da minha Freguesia, só depois estou eu.” Partilho essa afirmação. 

Em primeiro lugar estão sempre os mirandelenses e depois nós. 

Relativamente ao Senhor Deputado José António Ferreira, em relação às questões que colocou quanto à avaliação do mandato 

autárquico, são muito importantes. Devem-nos fazer refletir a todos daquilo que nós somos e daquilo que são as nossas 

circunstâncias, por isso, agradeço as palavras, a forma como referiu o mandato e os novos paradigmas que conseguimos 

implementar durante este mandato. É com orgulho que digo e agradeço à equipa que esteve connosco a trabalhar para que isto fosse 

uma realidade. Muito obrigada. 

Partilho as considerações que fez, tanto em relação ao Senhor Vereador José Cunha, como em relação ao Senhor Presidente Luís 

Guimarães. No final da Assembleia terei uma mensagem muito curta para partilhar convosco todos estes sentimentos. 

 

---------- 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, se é ela o Presidente da Junta da União de Freguesias de Avantos e Romeu. Porque é que 

levou um banco e não levou mais alguns que eram precisos? Só levou um, porque lhe interessava. Porque o indivíduo que vai em 

segundo na lista do PS foi à porta dele. Mal chegou lá, quando foi aos Avantos, queixou-se que era preciso um banco e a Senhora 

Presidente pôs lá o banco. 

Então ali já não há Presidente da Junta? Ou eu venho-me meter também na Câmara? Devia ter vergonha de fazer estas coisas. Faça 

política de outra forma, mas não faça política suja. Isso é uma política suja, passar por cima dos Presidentes de Junta. Os 

Presidentes de Junta foram eleitos como a Senhora. Eu também nunca passei por cima da Presidente de Câmara nem de ninguém. 

A Senhora devia ter vergonha, mais uma vez, de fazer essas coisas, porque faz isso com todos, como aconteceu com o Senhor 

Presidente da Junta de São Pedro Velho. Ele pediu o contentor e não houve, depois houve ela para se armar em “menina bonita”. 

Vocês andam sempre é a brincar com as pessoas. Quer dizer, é Presidente da Câmara, já manda em tudo. A Senhora tem que 

mandar na Câmara, não tem nada que mandar na Junta. Uma altura o Ex-Presidente José Gama foi-se lá meter onde não era 

chamado e eu pu-lo de lá para fora, no Romeu de cima. Disse: “Vá mandar para a Câmara, não tem nada que mandar na Junta.” 

Eu fui eleito e a Senhora para colocar lá alguma coisa tem que consultar o Presidente de Junta e tem que se habituar a isso. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

De forma muito sincera e em respeito, porque o respeito cabe a todos, dizer que ninguém tem o seu território. O território não é de 

ninguém. O espaço público é de todos. Há obviamente gestores de espaço público. Portanto, quando se referiu à “invasão do meu 

território”, os territórios são das pessoas. Este auditório não é o meu auditório, não é o nosso auditório, este auditório é dos 

mirandelenses. 

Por isso, em respeito e porque tenho respeito pelo Senhor Presidente de Junta e por todos os Presidentes de Junta do concelho e por 

todos aqueles que trabalham em serviço público e, de uma forma ou de outra, dão o seu tempo aos outros, e isso eu respeito, não 

vou tecer comentários sobre a forma como o Senhor se referiu a esta situação. Acho que durante este mandato houve sempre da 

parte da Câmara e deste Executivo uma boa relação com a Junta de Freguesia, é normal que agora em tempo pré-eleitoral haja 

outro tipo de conflitos e é normal que o Senhor Presidente da União das Freguesias de Avantos e Romeu se sinta com essa revolta. 

Não é necessário revoltar-se, porque o final das coisas é que o banco está lá e está a servir as pessoas. A nossa função, quer da 

Câmara, quer das Juntas de Freguesia, é servir as pessoas. Não me parece que seja, de alguma forma, relevante para criar uma 

situação, porque resolveu-se um problema e o problema ficou resolvido. Por isso, Senhor Presidente de Junta, conte connosco para 

tudo aquilo de que necessitar até às eleições. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Nós tínhamos lá um banco que estava a reparar. 

 

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

Senhor Presidente de Junta Bernardino Pereira, penso que já toda a gente entendeu o que se passou. Temos aqui dois pontos de 

vista diferentes sobre o assunto, o seu e o da Senhora Presidente. Cada um dos SRS Deputados fará a respetiva análise, pelo que 

não devemos prolongar mais essa discussão. A razão ficará com cada um e, como lhes digo, os Deputados Municipais terão 

capacidade de tirar as ilações respetivas desta pequena discussão. Devemos manter o nível e o respeito mútuo, como temos feito na 
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generalidade das vezes. Não é porque uma campanha autárquica se está a aproximar, que devemos ultrapassar os limites da 

correção. 

Ordem do Dia 

4 - Período da Ordem do Dia. 

4.1 - Apreciação da Informação da Senhora Presidente da Câmara, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, na sua atual redação. 
 

---------- O Senhor Deputado Municipal PEDRO BEATO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Peço desculpa por fazer aqui este pequeno comentário, mas está visto que o Senhor Escultor não leu o livro, porque senão não tinha 

feito uma obra de interpretação tão básica, não leu o livro de certeza absoluta. 

Há aqui um ponto que está ligado no conceito cultura, turismo e desposto, que fala em Luís de Camões, Serviço da Biblioteca, 

“Identificação e separação para futuro tratamento e divulgação da camoniana de Sarmento Pimentel”, estamos num contexto dos 

Lusíadas para todos os gostos e tamanhos, aqui fala desde 6 a 40 cm. Este contexto é o conjunto das obras de ou sobre Luís de 

Camões. 

Eu não podia deixar passar este momento sem fazer aqui uma relação que considero muito importante, esta atividade do nosso 

Centro Cultural, é sem dúvida nenhuma muito importante até porque nós temos um livro de Camões que é uma edição notável, na 

Biblioteca, mas eu gostava de fazer aqui uma transferência porque estes livros que são muito importantes acabam por ter uma 

consequência, acabam por haver pessoas que pegam nestes livros e os ligam à sua vida, de uma forma que eu acho extraordinária. 

Eu tenho aqui um exemplo na mão disso, que é este livro que está aqui, que é escrito por um mirandelense que vive no nosso 

concelho, numa aldeia e que tive a sorte de mo terem oferecido há muito poucos dias. Eu gostava de dizer que tenho encontrado 

nos meus caminhos por Mirandela e pelo concelho de Mirandela autenticas “pérolas”, este livro para mim é uma “pérola”, quando 

falamos em pérola, estamos a falar de uma coisa preciosa, estamos a falar, a pérola nasce da dor, nasce quando uma ostra é ferida, 

ora, isto é muito interessante porque, estas pérolas que tenho encontrado no nosso concelho, que nascem dos nossos limites de 

fragilidade, das relações interpessoais, em alguns habitantes da nossa comunidade, estes livros vão sendo no fundo cicatrizes que 

vão transformando a dor pela qual as pessoas passam pelo gosto forte quer pela sua vida, quer pela vida da sua família, quer pela 

vida da sua comunidade. 

Este livro que eu considero uma pérola, tem a ver com os Lusíadas, tem como fundamento os Lusíadas e foi por isso que eu gostei 

de vir aqui fazer a intervenção, não gosto de deixar passar, gostei imenso deste livro, é o que eu quero dizer e todos nós sabemos 

que os Lusíadas, quando falamos dos Lusíadas estamos a falar de uma narrativa em 10 cantos, organizados em estrofes, cada uma 

com 8 versos, todos classificados com a rima AB, AB, AB que é a rima alternada e depois temos a rima CC que é a rima 

emparelhada, os primeiros seis versos são alternados e os dois últimos são emparelhados. Eu estou a acompanhar um trabalho, a 

partir do Vale do Tua, sobre turismo em Mirandela na Ecoteca e um dos intervenientes, que é o Edgar ofereceu-me este livro 

escrito pelo seu pai, comecei a ler o livro e fui ficando cada vez mais impressionado, porque é um poema muito bem escrito e como 

os Lusíadas, está exatamente organizado em estrofes, cada uma com oito versos, todos decassilábicos, como os Lusíadas e com a 

rima AB, AB, AB portanto, alternada e acabando em CC, isto é, emparelhada, todo o livro é escrito exatamente como os Lusíadas. 

Uma das coisas que eu acho fantástico neste livro é que os Lusíadas exaltam o heroísmo do povo português e este livro exalta o 

heroísmo do povo transmontano, enaltecendo o concelho de Mirandela. É muito, muito boa a caraterização que sai neste livro do 

caráter, dos problemas da emigração, do dia-a-dia das pessoas em Trás-os-Montes. 

Eu vou ler aqui, por exemplo, para verem, logo no princípio ele identifica-se, foi um homem taxista, chama-se Gilberto Edgar e é 

da Bouça e eu vou só, por exemplo, mas é que todo o livro é escrito exatamente com a mesma metodologia dos Lusíadas, 

simplesmente enaltecendo o nosso povo de uma maneira notável, vale a pena, eu penso que a Câmara Municipal tem livros destes, 

vale a pena lerem este livro, porque ele é mesmo agradável, por exemplo, “não são desvelos de um partidarista, nem conveniências 

de vã hipocrisia, são conotações de um jovem taxista trazidas aqui do seu dia-a-dia, do viver humilde e do altruísta que me causa 

esta rival agonia de suportar este ensaiado engenho da lei que dou, engrandecendo e não tenho”. 

Reparem, por exemplo, peço desculpa, mas vou ler outra, só por uma questão de curiosidade, “pelo medo e pela fome apertados, 

tendo a coragem necessária para ouvir os impulsos mais ousados que segregavam luz e lei contrária aos usos pela pátria 

acostumados, ó pátria tristeza sedentária, aonde andar descalço era proibido e ter sapatos não era permitido”. 

Vou acabar com estes oitos versos decassilábicos AB AB AB CC. “Na alma sofria e no corpo a exaustão, a dureza dos trabalhos 

dobrados, os filhos e a casa, o caldo e o pão, farrapos lavados e remendados, qua a limpeza Deus a tinha em boa ação e pobres sim, 

mas limpos e honrados e ainda que vivendo numa cubata, tinha nos potes o brilho da prata.” 

Este livro é todo ele um prazer, um homem, numa Câmara que tem, a dimensão dos Lusíadas que nós temos tão interessante e tão 

importante, numa das ações, chamar um homem destes, que transportou para a cultura transmontana uma sabedoria vivida, 

extraordinária, a maneira como ele fala da emigração, eu não o conheço, já lhe telefonei a dizer que gostava de o conhecer, porque 
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este livro é uma pérola, nasceu da dor e a dor transformou-se nesta pérola fantástica, que vos aconselho a todos a ler. Tem uma 

introdução curiosamente, de José Manuel Pavão, achei curioso. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal LUÍS MOSQUEIRO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu não gostava de falar depois do nosso caríssimo e amigo Pedro Beato, é uma delícia ouvi-lo sobre a cultura, a história aqui do 

nosso povo e essas referências que faz, só para lhe dizer esse Senhor Gilberto Edgar foi um Deputado nesta Assembleia Municipal, 

mas é uma delícia ouvir o nosso amigo Pedro Beato, agradecer-lhe todas estas referências culturais e históricas do nosso concelho. 

O que me traz aqui é a educação, eu vi aqui na Informação da Senhora Presidente, na página 13 e acho que é oportuno falarmos 

nisto, há aqui referência a uma “Reunião de final de ano letivo para avaliação das Atividades Extra Curriculares (AEC’s) e 

Atividades de Animação e Apoio à Família”. Eu queria, em jeito de recomendação, fazer aqui o enquadramento das AEC´s e o 

enquadramento que traz o Plano 21/23 Escola +. 

As AEC´s fazem parte da matriz curricular do 1.º Ciclo, é uma disciplina como o português, como o inglês, mas nessa matriz há 

duas disciplinas que eu quero aqui referenciar nesta minha intervenção que é, a oferta de escola e a AEC, a oferta de escola é como 

o próprio nome indica, é a oferta de uma temática na escola e a AEC está sobre égide da Câmara Municipal ou do Município. Feito 

este enquadramento sobre o que é a AEC, é uma disciplina que faz parte do 1.º Ciclo. Existe aqui um plano que é o Plano 21/23 

Escola +, que vem para as escolas, que está orçamentado em 900 milhões de euros, é um Plano governamental, é um Plano central 

com um orçamento de 900 milhões de euros, dos quais 473 milhões de euros é investimento para equipamento. 

Isto tudo para dizer o seguinte, as escolas vão ser dotadas de equipamento informático, de kit’s de robótica, de software, de tudo e 

mais alguma coisa e se não houver um preenchimento, uma utilização daquele equipamento é equipamento que está ali 

praticamente ao abandono. O meu jeito aqui de recomendação é, direcionar as AEC’s também para a área tecnológica, começar na 

escola primária, ensinar os meninos a programar, que é o futuro a programação, a robótica, a inteligência artificial, há concelhos 

que já optaram por esta via, se há desígnios de Mirandela, um dos desígnios passa pela tecnologia e nós devemos direcionar todo 

um esforço para que os nossos alunos comecem de pequeninos a utilizar, a aprender, a programar e a utilizar as tecnologias que o 

Estado vai dispor neste Plano 21/23 Escola +. 

Espero que o Município esteja sensível a esta questão e que faça das AEC’s uma orientação para rentabilizar todo o esforço do 

Estado que vai investir na questão das escolas e do equipamento informático, não é só os computadores, há mais para lá nas áreas 

das tecnologias que os computadores, como eu já referi aqui, há uma robótica que pode ser ensinada nas escolas primárias, há uma 

programação que pode ser ensinada nas escolas primárias, há inteligência artificial que pode ser ensinada nas escolas primárias. 

Muitos países que são mais ricos do que nós, já fizeram esta aposta há muitos anos atrás. 

Espero que seja oportuno sensibilizar todos os agentes, seja a escola com a sua oferta de escola, seja a Câmara com as suas AEC’s, 

pensar em direcionar e rentabilizar estes equipamentos que estão na escola e que vão para as escolas e que acho que é um 

investimento muito grande que se vai fazer relativamente à área da tecnologia, espero que isto seja aproveitado e que seja oportuno, 

uma vez que vai começar o ano letivo e que é necessário definir as AEC’s. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Era três questões que eu não identifiquei na Informação e queria que a Senhora Presidente me respondesse, não vi aqui na sua 

Informação alguma ida a Vila Verdinho, em termos culturais ou em termos recreativos, para me poder justificar porque é que se 

deu um subsídio de mil euros à Associação local, eu não vi aqui nenhum evento, não vi aqui nada, tenho acompanhado em parte, 

quase sempre quando é das Assembleias este documento e queria perceber porque é que se deu mil euros à Associação. 

Depois, também fico aqui com uma dúvida e acho que essa era uma dúvida que, fazia um desafio aqui à Assembleia Municipal 

para entrar neste debate, a Senhora tem publicitado que se reduziu a dívida de 18 milhões de euros para 9 milhões de euros, se bem 

me lembro, posso já não ter agora memória muito pormenorizada, um dos pressupostos do tal Relatório que foi pedido à Deloitte, é 

que havia uma dívida oculta e a dívida estava em 27 milhões de euros, portanto, alguém mentiu à Assembleia Municipal, ou mentiu 

a Deloitte, ou mentiu naquela altura quem disse à Assembleia que havia uma dívida oculta, ou então mente agora a Senhora 

Presidente aos eleitores, porque não reduziu a dívida de 18 milhões de euros para 9 milhões de euros, então reduziu de 27 milhões 

de euros para 9 milhões de euros e então o seu feito ainda é mais heroico do que isso. 

Eu acho que por uma questão de transparência e rigor, que é aquilo que se exige, é perceber o que é que é a verdade, a verdade é 

que o Relatório, que foi pago a peso de ouro e que não deu em nada, parece que sabemos desde anteontem que foi para a IGF – 

Inspeção Geral das Finanças, pode ser que venha a dar alguma coisa, pelo menos tinha que traduzir este resultado, eu se fosse o 

próximo presidente de Câmara ia exigir cabalmente saber qual é a dívida do Município, porque agora como Membro de 

Assembleia não sei. É que se falou sempre numa dívida oculta que nunca apareceu nas Contas e agora a Senhora na própria 

campanha eleitoral, se calhar fez como o azeite, “veio ao de cima” e trouxe a verdade para todos nós e isto tinha de vir a debate 

aqui na Assembleia Municipal para ser discutido. 

Depois Senhora Presidente, também não vi aqui na sua Informação, falamos da estrada de Cedães, andamos há sete anos a ouvir a 

mesma história do IP, eu já ouço esta história há sete anos, “é para o ano”, “para o ano”, “para o ano” e numa altura convenci-me 

de duas coisas muito importantes, é que o Executivo era do PSD e o Governo era do PS e não havia força política por parte do 

Executivo para conseguir contrariar isso. 

Hoje temos um Executivo PS e temos um Governo PS e o que eu continuo a assistir é que as transferências das redes viárias que 

são feitas para a CIM-TTM – Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes são usadas mais a norte do que nós, esse é 

o motivo por que a Estrada 315 está sem ser intervencionada. 

Não consigo entender como é que a Senhora tão preocupada com essa estrada e tão preocupada em por a água do lado de lá da 

população, porque no fundo até vai usar a infraestrutura que está feita, não tem que a atravessar, percebo que se calhar queira fazê-

lo noutro lado mas não ali, porque é que não reuniu durante este tempo todo, à exceção de uma reunião que nós tivemos há coisa de 
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um ano e meio para dar os contributos daquilo que nós achávamos importante que devia ser feito na estrada, não vi refletido nesta 

Informação nenhuma reunião de trabalho nesse sentido. 

Gostava que me desse resposta a estas três questões e Senhor Presidente, fico com seis minutos para depois voltar cá se for 

possível. 

 

---------- 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. 

É apenas porque li toda a documentação das intervenções em que o Município teve de decidir, na Informação da Senhora 

Presidente e de facto não vi nenhuma referência a uma situação que espero, que seja apenas uma linguagem figurativa, é que 

quando vejo, neste saco de plástico “levo Mirandela neste saco”, fico a pensar que a Vereação colocou Mirandela no saco! 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu vou ser muito rápido e vou só fazer aqui umas pequenas observações que acho que merecem o nosso reparo e acho que devem 

merecer o reparo de toda a gente porque as coisas têm de ser tratadas de forma correta. 

Já não é a primeira vez e quero questionar o Executivo por este e não é por uma questão de preciosismos, não é, é o facto de que 

não temos de ter medo das palavras, nem do seu simbolismo. 

Senhora Presidente, já não é a primeira vez e não é de agora que eu ao ler esta Informação que a Senhora Presidente dá, deparo-me 

sempre com uma questão que não podemos escamotear, neste caso nesta Informação na página 27 e na página 29 a Câmara 

Municipal ou o Executivo e eu não sei de quem é a responsabilidade de quem elabora este documento, mas refere-se por exemplo, 

“os colaboradores do Município que exercem a sua atividade em creches e no ensino pré-escolar e 1.º ciclo e que assumem funções 

junto de Atividades de Tempos Livres (159 testes)”, “Colaboradores do Município que exercem funções no Centro de Vacinação 

(53 testes)”, “Colaboradores do Município que exercem funções de Nadadores Salvadores (14 testes)”, “2 colaboradores do 

Município na mobilidade”, “15 Colaboradores dos Programas Ocupacionais”, “7 colaboradores em estágios profissionais”, “10 

colaboradores que participam no programa Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde”, “40 

voluntários que participam no Programa Verão Jovem 2021” e “12 Voluntários que participam no Voluntariado Jovem para a 

Natureza e Florestas”, das duas três e isto parece-me que merece a nossa referência, meus Senhores não são colaboradores, porque 

há uma diferença entre ser colaborador, voluntário e trabalhador e não temos de ter medo das palavras, estes senhores são 

trabalhadores do Município, porque só assim é que podem ser identificados, porque têm direitos e eu vou passar-vos a ler o que é 

que é um trabalhador, “trabalhador é um termo amplo que inclui todo aquele que vive do seu trabalho, na atualidade o trabalhador é 

considerado legalmente e formalmente como todo aquele que realiza tarefas baseadas em contratos com salários acordados, direitos 

previstos na lei”. Eu não sei se isto é uma forma que está a ser adotada na sociedade portuguesa, de que agora somos todos 

colaboradores, obviamente que isto interessa ao grande capital para tirar o poder reivindicativo das pessoas. 

São trabalhadores porque há uma entidade patronal que lhe paga o salário e obviamente que esse trabalhador tem direitos e tem 

deveres. Vamos acabar com esta conversa de colaboradores, ou então ponham um voluntariado e a Câmara Municipal não tem 

qualquer tipo de responsabilidade em pagar o ordenado. Vamos chamar as coisas pelos nomes, porque colaborador “é um termo 

cujo remete à ideia de uma atividade realizada de forma cooperativa entre dois ou mais indivíduos”, aqui não há uma relação entre 

uma atividade de uma pessoa com outra pessoa, é uma pessoa com a Câmara Municipal como instituição, que é uma entidade 

patronal, se é entidade patronal tem trabalhadores, não tem colaboradores. 

Quem faz este documento comece a ter a atenção de por os nomes às coisas, não é colaborador, é trabalhador porque se não então 

pomos voluntariado e assim não recebe salário e não tem direitos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradecer a partilha desta informação do Senhor Deputado Pedro Beato, estou certa de que o nosso Bibliotecário terá muita 

atenção a esse livro do Senhor Gilberto Edgar que conheço bem e é uma forma também de divulgarmos aqueles que da nossa terra 

fazem estas publicações e já foi solicitado à Senhora Vereadora da Cultura que faça essa ligação com o Senhor Gilberto Edgar. 

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Luís Mosqueiro, que trouxe aqui à nossa Assembleia Municipal as atividades 

extracurriculares, nós vamos iniciar no dia 17 as atividades extracurriculares e também as atividades de apoio à família, as 

atividades extracurriculares do 1.º Ciclo, do 1.º ao 4.º ano é preciso assinalar que são atividades gratuitas, ou seja, só a partir de 

agora temos educação física, inglês, informática e conhecimento do território, no ensino pré-escolar as atividades de apoio à família 

dos 3 aos 5 anos também são gratuitas, ou seja, antes as famílias pagavam, neste momento são expressões plásticas, motoras e 

desporto. 

A oferta pública no pré-escolar aumentou consideravelmente e por isso temos mais famílias a quererem ir para o ensino pré-escolar 

público, também garantimos o transporte gratuito para todos e a colocação de vídeo vigilantes nos transportes escolares, 

aumentamos de forma significativa nos últimos dois anos por causa da pandemia e das regras de higienização, o rácio de 

Assistentes Operacionais nas escolas e a propósito da informática e da digitalização esse é o grande salto que temos que dar, temos 

5 Salas do Futuro na Escola do Fomento, na Escola do Convento, na Escola Luciano Cordeiro, na Torre de Dona Chama e na 

Escola Secundária de Mirandela. 

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins, dizer-se que houve um ofício 

de uma associação, como existem outros de outras associações, de Vila Verdinho em que justificavam o pedido de apoio e por isso 

o processo está obviamente disponível para sua consulta logo que tenha disponibilidade para ir à Câmara Municipal consultar. 

Acontece com algumas associações de algumas Freguesias, acontecia antes da pandemia com comissões fabriqueiras, comissões de 
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festas que muitas vezes solicitavam à Câmara Municipal apoios para a realização das festas, para além dos apoios que as Juntas de 

Freguesia já dão. 

Quanto à questão da estrada, tenho trocado correspondência com a Infraestruturas de Portugal, estávamos convictos de que a 

estrada ia avançar, aquilo que lhe posso dizer é que neste momento, julgo que não terá sido ainda iniciado o concurso, mas terei 

todo o gosto em fazer um contacto suplementar com a Infraestruturas de Portugal a perguntar o ponto de situação do concurso, sei 

que andaram no terreno a fazer há algum tempo a localização das paragens de autocarro, a forma como é que iam fazer o projeto, 

fizeram o levantamento topográfico e portanto o projeto estava concluído, a nível de projeto sei que o projeto estava concluído e 

estava financiado, ou seja, havia no orçamento da IP financiamento para essa requalificação, posso naturalmente estabelecer um 

contacto suplementar com a IP sabendo neste momento qual é o ponto de situação atual. 

Relativamente à questão do Relatório da Delloite e pese embora o Senhor Vereador José Cunha possa dar esclarecimentos 

suplementares, dizer-se que aquilo foi colocado da dívida, trata-se da dívida autárquica, dívida da Câmara Municipal, tudo aquilo 

que dizia em relação aos 27 milhões de euros que foi a comparação que o Senhor Presidente de Junta António Martins fez, diz 

respeito a todas as Empresas Participadas, nós temos sempre também a nível orçamental um Orçamento da Câmara Municipal e 

depois a inclusão, neste caso, da dívida das Empresas Participadas e depois todas as provisões e as dívidas acautelas a alguns 

processos que temos em Tribunal, como a Parceria Público-Privada Mirandela XXI e outras que estavam e que estão e que constam 

do Relatório de Auditoria. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Faustino Cunha, de facto esses sacos já existiam na Câmara Municipal, estamos a tentar 

substitui-los, neste momento já são utilizados predominantemente sacos de papel, mas como ainda existem muitos estamos a usá-

los para poderem levar a documentação. 

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Jorge Humberto, agradeço a correção relativamente ao trabalhador e ao 

colaborador, essa informação vai ser enviada para os serviços de forma a que as Informações tenham nomenclatura e designação 

correta daquilo que podemos chamar de trabalhadores, colaboradores e voluntários. Dizer-se que em relação aos voluntários nós 

temos normalmente seguros de trabalho associados, sendo voluntários não têm remuneração, mas têm seguro de trabalho e temos 

de oferecer todas as condições relativamente aos testes Covid-19 na mesma proporção que fazemos aos colaboradores, aos 

trabalhadores do Município. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães ANTÓNIO MARTINS (PSD) fez uma Interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhora Presidente, fiquei então com a sensação de que deu um subsídio sem conhecer a realidade da Associação, não deve ter na 

sua posse o Relatório de Contas dos anos anteriores, nem o Programa de Trabalhos e deu um subsídio de mil euros à semelhança 

daquilo que dá noutros sítios, eu até acredito que sim e eu vou fingir que acredito, mas não acredito e eu sou uma pessoa muito 

sincera às vezes o coração está-me aqui em cima, porque deu mil euros porque o individuo que é o presidente é o número 2 da lista 

do PS à Junta de Freguesia, porque se não não tinha dado o subsídio, porque essa Associação não tem atividade e eu sou daqueles 

que tenho apoiado as associações ao longo dos anos, quando deixo de apoiar as associações é porque elas não têm atividade e 

custa-me que o dinheiro de todos nós, que é nosso dos impostos, seja dado a coletividades que não têm atividade. 

Só vi esta lógica, não vejo outra e é pena que isso se repita pelo concelho e depois nós, Presidentes de Junta, “estes miseráveis, 

estes desgraçados que não fazem nada”, quando pedem dois ou três mil euros à Câmara Municipal para fazerem alguma coisa, 

andam dias e dias e dias à espera de uma resposta. 

Se me conseguir explicar como é que num tempo recorde da sua ida à localidade, que é bem-vinda e não foi lá em trabalho, porque 

não consta da sua Informação, três dias depois estava um pedido de subsídio e um Despacho feito, está tudo dito, tenho pena que 

assim seja, mas a verdade foi essa e eu sou sincero. 

Em segundo lugar, em relação à estrada não me respondeu, porque não há em nenhuma ata da CIM-TTM uma questão sua sobre 

isso, eu não li, não vi, há desvio de verbas das Infraestruturas de Portugal que vieram para a região, para melhoria de estradas 

regionais, foram desviadas para o norte do nosso concelho, estão em Bragança, esta é que é a realidade. 

Nós ainda votamos aqui há pouco tempo que uma estrada local passa-se para uma classificação regional, acho que é o maior 

atentado que nós podemos ter, porque estamos na mão de pessoas que gerem o dinheiro a seu belo prazer e estão-se borrifando para 

nós e eu não vi nenhuma posição política sua sobre esse assunto, não vi. 

Sobre a dívida voltei a ficar confuso, enão estamos a falar de uma dívida da Câmara Municipal ou de uma dívida consolidada, 

estamos a falar do quê? 

O que foi dito aqui é que havia uma dívida oculta, essa dívida oculta tem que estar incorporada nas contas e tem que estar revertida 

nos Relatórios que vêm à Assembleia Municipal. Qual é a dívida real da Câmara Municipal seja Participada ou não Participada, 

qual é? São estes nove milhões de euros que estão ali no documento? Ou é nove milhões e mais aquilo que vocês vão ter que 

assumir no futuro? Eu fiquei confuso com essa explicação que me deu e peço então a alguém que ma dê, porque aquilo que está nas 

atas do Relatório da Delloite, é que havia uma dívida oculta, em que a dívida da Câmara Municipal ascendia a 27 milhões de euros, 

é isto que ficou para a história daquilo que foi, alegadamente, o desgoverno do Partido Social Democrata no poder, foi isto que 

ficou para a história e a verdade é que a Senhora no seu post em plena campanha “Pela nossa terra”, reduziu a dívida de 18 milhões 

de euros para 9 milhões de euros, eu até lhe dava ainda mais os parabéns se fosse de 27 milhões de euros para 9 milhões de euros, 

mas é como o azeite, veio ao de cima! 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Agradeço as questões que foram colocadas, relativamente às estradas, julgo Senhor Presidente de Junta que há aí alguma confusão, 

porque a IP faz a gestão das Estradas Nacionais e portanto, não tem ligação direta com a CIM-TTM, é uma gestão centralizada e 

faz a gestão das Estradas Nacionais. As Estradas Municipais e quando nós solicitamos que a Estrada de São Salvador à Trindade 

fosse reclassificada é porque tem um investimento considerável relativamente ao orçamento municipal, porque a estrada precisa 
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efetivamente de beneficiações e ainda o orçamento da IP beneficiaria o território, também é uma forma de o Governo fazer a 

coesão territorial e a beneficiação destas estradas. 

A CIM-TTM em tudo que tem a ver com obras das Infraestruturas de Portugal não tem rigorosamente nada a ver com o orçamento 

da CIM-TTM, ou seja, são situações completamente distintas. 

Relativamente ao apoio extraordinário, como lhe disse, o processo está na Câmara Municipal, ainda nesta Reunião de Câmara 

aprovamos um apoio extraordinário para a Junta de Freguesia, julgo eu e portanto o processo estará com um Despacho do 

Executivo para o Senhor Presidente de Junta ter essa informação que julgo que deve ter relativamente a essa atribuição, como digo, 

sempre foram apoios extraordinários para algumas associações, comissões de festas quando existiam ainda as festas e nunca foi 

levantada essa questão de que está a querer referir que houve aqui algum tipo de aproveitamento político, não corresponde de todo 

à realidade, havendo uma necessidade e havendo o pedido oficial, não vejo a ligação que o Senhor Presidente de Junta está a querer 

fazer, sendo que quanto mais organizadas forem as associações nas nossas aldeias, melhor é para a nossa comunidade. 

Aquilo que me parece é que, todas as associações, inclusivamente em alguns locais onde não temos outro tipo de espaço para as 

comunidades se reunirem, julgo que é importante termos estes locais, associações ou outro tipo de coletividades que possam 

dinamizar o bem-estar das Freguesias e como dizia a Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão Vanda Preciso, “não é 

só betão, também há um espaço de convívio onde as pessoas possam estar presentes e por isso a Câmara Municipal sempre esteve 

disponível para ajudar essas organizações, associações culturais, recreativas, desportivas, tudo aquilo que é necessário, é preciso 

acentuar que durante esta fase pandémica muitas associações ficaram em alguns problemas de tesouraria, uma vez que tinham 

custos e despesas mensais que tinham que acautelar e não tinham atividade, tal como os nossos artistas locais, empresas de 

diversão, houve de facto situações graves e vai continuar a haver, porque vamos viver uma crise social e económica profunda. 

Relativamente às questões da dívida e o Senhor Vereador José Cunha já tinha pedido a palavra e portanto vou-lhe passar a palavra. 

 

---------- 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. 

Quanto à parte financeira e tudo o que derivou da auditoria e de quais são os números reais da dívida do Município neste momento, 

acho que todos devem ser esclarecidos, já que estamos em debate eleitoral, para que quem vai a votos saibam ao que vão, mas 

também lançar o repto eu, como tendo tido a área financeira, espero que a mesma Presidente a continuar Presidente ou um novo 

Presidente que venha façam uma auditoria, acho que quem assume áreas financeiras deve assumi-las com a maior tranquilidade 

possível e saber como é que as coisas estão, para não ter surpresas mais cedo ou mais tarde. 

Foi o que aconteceu na altura, quando a Senhora Presidente me convidou para assumir a área financeira, solicitei que fosse feita 

uma auditoria às contas, para o bem ou para o mal, até poderia estar tudo muito bem, ou até coisas boas escondidas, por isso foi 

pedido. 

Explicando aqui um pouco os números, o que é que eram os 27 milhões de euros e o que são hoje os 9 milhões de euros em dívida. 

Os 9 milhões de euros de hoje em dia estamos a falar especificamente da dívida do Município, aquilo que nós gerimos diariamente, 

que é da responsabilidade do Município, a qual temos interferência diária, esses 9 milhões de euros é isso que represente, claro que 

na nossa Prestação de Contas, como na documentação que enviamos à DGAL e está na ficha do Município temos também as 

dívidas das Participadas, que são indiretamente geridas por nós ou pelos representantes que nós temos. 

Posso-vos dizer que neste momento a nossa dívida, em junho, era de 9 milhões de euros e das Participadas é de cerca de 3 milhões 

de euros, se juntarmos, porque isso conta depois para as contas, isso tudo é representado na Prestação de Contas, se formos 

verificar isso representam cerca de 12 milhões de euros, porque temos 3 milhões de euros das Participadas e 9 milhões de euros do 

Município e quando eu falei, até num comunicado que fiz, foi na gestão direta do Município. 

Em relação aos 27 milhões de euros, o que é que contemplava? Contemplava estes 18 milhões de euros a 31 de dezembro de 2017, 

representava algumas Participadas que não estavam registadas, como é o caso, nós na altura tínhamos cerca de 600 mil euros de 

registo de Participadas e hoje temos quase cerca de 3 milhões de euros e o que é que representam estes 3 milhões de euros? Cerca 

de 1 milhão e pouco do MIC – Matadouro Agroindustrial do Cachão, antigamente o MIC tinha o seu prejuízo, mas o MIC não é do 

Município, o MIC é da AIN, nós somos acionistas da AIN, mas a nível contabilístico devíamos considerar porque se acontecer 

alguma coisa ao MIC, acontece à AIN e por arrasto acontece à Câmara, por isso hoje em dia nestes 3 milhões de euros e eram 

verbas que estavam levantadas pela Delloite, era a dívida do MIC que não estava nas contas do Município, as dívidas do 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, a questão das automotoras que estavam no Metro e que não estavam registadas como dívida, 

por isso só aqui já estamos a falar em cerca de 2 e tal em relação aos 18 milhões de euros. 

Depois acontecia também, que a Delloite alertou, a classificação das provisões e aqui afeta mais o passivo do que propriamente a 

dívida, mas se formos ver é um risco financeiro, que é as provisões dos processos judiciais, que muitos deles não estavam bem 

calculados ou acautelados para o risco do Município, porque o nosso advogado até dizia que havia um risco elevado ou médio e o 

que havia antigamente e alterou-se aqui um pouco a fórmula, é que só se consideravam provisões quando havia um risco elevado e 

nós passamos a fazer provisões também para risco médio, por isso consideramos que 50 % do valor do processo já fazemos 

provisões aí também havia valores consideráveis. 

Havia também algumas situações que não estavam registadas, de subsídios atribuídos, como por exemplo o caso da Junta de 

Freguesia de Suçães em que havia um subsídio à estrada e não estava registado, que foi pago entretanto, como outros subsídios, 

havia depois o processo que está hoje em dia em Tribunal da Parceria Público-Privada Mirandela XXI, que foi feita para a 

construção de uns pavilhões desportivos e da renovação da Estação da CP, em que essa parceria exigiam X valores e nós não 

tínhamos isso acautelado e na altura até havia uma declaração do anterior Presidente a dizer que era verdade. 

Nós, como os Serviços nos dizem que não havia projetos, não havia nada físico da contratação desses serviços, não aceitamos 

depois essas despesas e então essa entidade decidiu colocar o Município em Tribunal. 

Juntando isto tudo, acresce algo que também na altura a auditoria levantou, que foi a questão da dívida das Águas do Norte, sempre 

foi um problema, tanto aqui no nosso Município como em muitos, acho que deve ser raro os Municípios que não têm processos 
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judiciais com as Águas do Norte relativamente à faturação, então havia faturação que eles analisaram que não estava registada na 

nossa contabilidade e que deveria estar, assim também esses valores e se forem ver nesta Assembleia já aprovamos um acordo de 

regularização de dívida com as Águas do Norte de cerca de 2 milhões de euros, que depois foi para o BEI, tudo isso foi 

regularizado e também já há um processo em Tribunal de 3 milhões de euros que as Águas do Norte nos colocaram, que já 

vencemos em duas Instâncias, na primeira aqui no Tribunal Administrativo e do Norte e as Águas recorreram ao Supremo Tribunal 

da Justiça, por isso o conjunto dos 27 milhões de euros era tudo isto que eu acabei de referir e quando referimos que passamos dos 

18 milhões de euros para 9 milhões de euros é a dívida do dia-a-dia da gestão do Município, pagamento a fornecedores, subsídios, 

empréstimos bancários, tudo isso que é da nossa gestão e acho que era o que devia ser revelado, era da nossa gestão diária, mas na 

Prestação de Contas e nos Relatórios a parte das Participadas está lá, portanto, neste momento a dívida do Município, não só da 

Câmara Municipal, é de 12 milhões de euros, porque são cerca de 3 milhões de euros das Participadas, que passamos a incluir a 

dívida do MIC e também do Metro em relação às automotoras. 

Espero ter esclarecido Senhor Presidente, aproveito para me despedir de todos, foi uma honra estar aqui junto de todos, ter 

trabalhado para o Município, para o concelho. Conheci muita gente que vai ficar amiga e espero acima de tudo não ter desiludido 

ninguém. 

 

4.2 - Ratificação da Proposta de Medidas Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 15 de julho de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as “Medidas Excecionais de Apoio 

Sanitário, Económico e Social”, descritas na supra referida Proposta, com efeitos a 1 de julho 

de 2021, devendo-se comunicar a presente deliberação no prazo de 48 horas à Assembleia 

Municipal de Mirandela, conforme proposto.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 49 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a Proposta de Medidas 

Excecionais de Apoio Sanitário, Económico e Social.” 
 

4.3 - Proposta de Alteração ao Alvará 06/2006, loteamento em nome de “Via Costeira, Investimentos 

Imobiliários, Lda.”, sito no Lugar de Cimo do Povo, em Frechas - Município de Mirandela. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 15 de julho de 2021, que se transcreve: 
 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar e submeter à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o Pedido de Alteração ao Alvará n.º 06/2006, 

loteamento em nome de “Via Costeira, Investimentos Imobiliários, Lda.”, sito no lugar de 

Cimo do Povo em Frechas, que consiste no seguinte: 

 Permuta de áreas de cedência (espaços verdes e espaços equipamentos de utilização 

coletiva) numa área de 140,35m2, destinada à ampliação do cemitério de Frechas.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

O que me traz aqui em relação a este loteamento é que estão a alterar um loteamento que foi entregue à Câmara, este loteamento 

tem a especificidade, quando foi entregue, quando houve uma receção por parte da Câmara de equipamento e áreas verdes e agora 

a Câmara quer modificar esse mesmo loteamento, alterando áreas verdes e alterando os equipamentos. Isso é ilegal. Isso é ilegal em 

qualquer Câmara do país. 

Eu tenho aqui a Lei, se quiserem ler a Lei é fácil lê-la, porque isto é mesmo incoerência total por parte da Câmara Municipal e dos 

Técnicos que fazem esta apreciação, não estão dotados de conhecimentos para realizar este tipo de decisão, senão a Câmara só 

poderá fazer o seguinte: alterar construção, quer dizer, alterar os lotes que foram aprovados e alterá-los, não pode mexer mais no 

loteamento. 

Por exemplo, eu vivia naquele loteamento e punham-me uma casa que é um equipamento de utilização coletiva à frente da minha 

casa, punham-me um espaço verde e uma Junta de Freguesia à frente da minha casa, a Câmara não pode fazer isso, está a adulterar 

um loteamento que a Câmara recebeu e a Lei da Procuradoria-Geral da República que é a Portaria n.º 216-B/2008, sabem o que é 

que lhe faço à Lei, desculpem todos, vou rasgá-la, deitem-na fora, não vale nada. Eu queria que o Senhor Vereador da área do 

urbanismo me explicasse isto, o porquê desta situação? Não podem fazer isto, isto é ilegal, chama-se a isto desrespeitar a Lei, 

parece que não percebem estas coisas. 

Eu ao longo destes quatro anos tenho-me batido para que haja respeito em termos do urbano, não têm respeito nenhum em termos 

do urbano, não têm respeito nenhum, eu sou urbanista, sou arquiteto mas também sou urbanista e sei daquilo que falo, portanto, 

rasguem a Portaria e façam a alteração. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ TROVISCO (PS) 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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O Objeto da Proposta consiste na permuta de áreas de cedência e espaços verdes e espaços de equipamentos de utilização coletiva, 

numa área de 140,35 m2 destinada à ampliação do cemitério de Frechas. 

Eu venho aqui para falar mais do aspeto técnico que se prende com a ampliação do cemitério e não propriamente sobre a legalidade 

da permuta de áreas em apreço. Entendo que este é um caso singular de obra que me suscita algumas dúvidas e esta é a razão da 

minha intervenção. 

Considero que Mirandela deve dispor deste tipo de equipamentos coletivos, pois também ele é um fator de atração e de fixação de 

pessoas. O atual Regulamento dos Cemitérios Municipais reporta a sua publicação a 13 de janeiro de 2003, já lá vão cerca de 20 

anos e da leitura rápida que efetuei nada é dito quanto aos critérios a obedecer sobre obras de ampliação. 

Na memória descritiva que acompanha a Proposta datada de fevereiro de 2021, é referido pela Junta de Freguesia de Frechas que o 

espaço existente se encontra lotado, com disponibilidade de apenas uma sepultura, apenas uma sepultura em fevereiro de 2021, 

fiquei estupefacto e preocupado. A memória descritiva faz ainda o enquadramento da estrutura e avança com as premissas de 

permuta de áreas necessárias para o alargamento do cemitério, dando enfoque à mobilidade e a uma nova entrada, mas nunca se 

refere à urgência do assunto e já lá vão sete meses. 

Ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira pergunto, o que aconteceu entretanto? Estava 

desatento e despreocupado? A legislação diz que: “sempre que uma autarquia local pretende construir, ampliar ou remodelar um 

cemitério que não esteja abrangido pelo plano de urbanização, ou de pormenor, que é o caso, deverá submeter a escolha de terreno 

a vistoria técnica obrigatória, a qual pelo que tenho conhecimento foi efetuada e que a vistoria do local é realizada por uma 

Comissão da qual fazem parte o Presidente da Câmara e/ou o Presidente de Junta de Freguesia, o Delegado de Saúde ou o Inspetor 

de Saúde da área de localização do cemitério. A legislação recomenda ainda o seguinte; “evitar a confrontação com ruas de grande 

movimento”, pelos vistos não cumpre, “deixar um intervalo de 10 metros na separação para edifícios existentes nas imediações”, 

cumpre? “que os terrenos sejam sensivelmente planos ou com declive pouco acentuado” o que não parece ser o caso na nova 

plataforma. 

Este caso dá-me oportunidade para lembrar a necessidade desse plano de urbanização que aqui já foi falado, que venha introduzir 

na gestão de ocupação do solo, mais rigor na concessão dos projetos, mais transparência nos processos, mais qualidade na 

construção. Mexer nos solos, com escavações e aterros requer estudos geotécnicos a montante, com custos elevados sim, mas 

indispensáveis para aferir da sua adequabilidade para o fim em vista, daí o meu incómodo em relação a esta obra, embora ela 

mereça a mesma atenção que outra obra de grande escala. 

Assim, considerando que este equipamento está inserido na malha urbana e como tal com expetável impacte ambiental, paisagístico 

e sanitário reciproco na sua envolvência próxima, considerando que a situação é grave, situada em pleno tempo de pandemia e que 

exige uma resolução urgente, considerando que a existência de um plano de urbanização teria neste bom exemplo de aplicação, 

pois trata-se de uma requalificação urbanística que vem alterar a ocupação do solo por um equipamento coletivo e dispensaria 

alguns trâmites de processo. 

O equipamento em apreço encontra-se lotado com disponibilidade de apenas uma sepultura. Face a estas circunstâncias e por 

dignas razões concordo com a Proposta, mas dizer que o meu voto de apoio se prende apenas pela sua urgência das razões expostas 

e frisar que esta obra me merece a mesma apreciação, independentemente da sua escala. 

Por último e face à exiguidade de ampliação proposta perguntar, a proposta de solução é suficiente numa perspetiva a longo prazo? 

Alguma vez foi equacionada uma solução alternativa? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Com todo o respeito que tenho por si Senhor Deputado José Trovisco e com toda a amabilidade que falo para si, isto não é uma 

questão de considerandos, isto é uma questão de legalidade do ato em si e o ato é ilegal, porque se o Senhor Deputado for ver a 

Portaria, vê lá que para equipamentos e espaços coletivos as áreas de cedência são maiores em relação à habitação. Por exemplo, se 

estão a colocar lá uma Junta de Freguesia e o outro equipamento que eu falei há pouco, as áreas de cedência para equipamento têm 

de ser maiores e isso não está refletido no projeto que eu estive a ver, não está. Agora querem “tapar o sol com a peneira”! Não me 

façam isso, eu sou um Técnico profissional, não me façam isso, eu sou urbanista, eu sou arquiteto, tenho uma pós graduação em 

reabilitação urbana, não me façam isso, não me passem um atestado de incompetência. 

 

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

Senhor Deputado o seu papel aqui como sabe é político e é nesse âmbito que se deve pronunciar, logicamente que poderá usar do 

Voto de Vencido nesta Proposta. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Deputado José Trovisco, dizer que o Presidente da Junta anda distraído, isso é um equívoco, dá-me ideia de que o Senhor 

Deputado é que tem andado muito distraído, mas também com o devido respeito digo-lhe, já foi falado nesta Assembleia e posso-

lhe dizer que, está ali o Senhor Vereador Orlando Pires se quiser depois defender a honra, que no dia 18 de setembro de 2020, 

tivemos uma reunião para acelerar o processo do cemitério, onde esteve presente o Senhor Arquiteto Ortega e a solução era um 

cemitério novo, todo bonito e eu sei que aquilo depois não dava em nada depois do projeto estar feito a Câmara iria dizer que não 

tinha dinheiro para o fazer e não fazia sentido estar a separar o cemitério. 

Na sequência de seis falecimentos no mês de janeiro, cheguei à Câmara Municipal com caráter de urgência outra vez, apresentei 

uma solução económica e rápida e já lá vão oito meses e nada. 

A Arquiteta Celene está a fazer o projeto, o projeto está muito bonito, mas parece que aquilo não sai do projeto. 

O Presidente da Junta aqui não tem culpa, compete-me de facto acelerar, pressionar, pedir à Câmara Municipal, nada mais, o 

Presidente da Junta não anda distraído. 



(Ata n.º 05/2021 de 03 de setembro) 

Pág. 30 de 51 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente ao Serviço de Licenciamento de Obras Particulares, esta alteração do alvará 06/2006, Loteamento em nome de Via 

Costeira Investimentos Imobiliários Lda., sito no lugar Cimo do Povo em Frechas, é um processo que obteve um Parecer subscrito 

pelo Chefe de Divisão, que faz referência à legislação invocada e aos Regulamentos Municipais, para isso diz que as alterações 

propostas que constam dos elementos técnicos são resumidamente as seguintes: a permuta das áreas de cedência e faz alusão à 

prévia demonstração da não oposição dos titulares da maioria dos lotes constantes do alvará e faz também à exigência da promoção 

da consulta pública. 

Esta situação esteve em consulta pública, não houve qualquer reclamação ou sugestão e nos termos do n.º 3 do Artigo 27.º do 

RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, devendo para o efeito ser promovida a consulta pública nos termos do n.º 2 

do Artigo 6.º do RUEMM – Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Mirandela. Isto quer dizer que quando 

vem a despacho, vem a despacho depois de ter sido feita a consulta e não havendo reclamação, ou sugestão, foi aprovado em 

Reunião de Câmara e veio à Assembleia Municipal para aprovação. 

Esta situação tem sido acompanhada por Técnicos do Município, nos quais eu confio o trabalho e os Pareceres que são emitidos, 

quando digo eu, refiro-me ao Executivo, é uma situação que queremos com urgência ver resolvida, dada a que esta solução de 

ampliação do cemitério pressupõe desde logo a urgência pelo aumento de número de sepulturas que estão neste momento 

disponíveis e também problemas de acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada. 

Tentámos criar uma solução viável, uma solução que do ponto de vista da localização cumprisse os dois pressupostos, por um lado 

o aumento do número das sepulturas e por outro a resolução do problema de acessibilidade. Esta foi a solução encontrada, a 

verdade é que e já respondendo à questão colocada pelo Senhor Deputado José Trovisco, o Senhor Presidente de Junta estava muito 

atento, até porque por várias vezes veio reunir com a Câmara Municipal alertando esta situação e portanto, não posso deixar de o 

dizer e de referir que todas as situações que lidamos com os cemitérios são de alguma forma muito complexas. 

Encontrar soluções para resolver ampliações, muitas vezes não são fáceis, temos essas questões em várias aldeias, muitas vezes 

chegamos à aquisição de terrenos, outros terrenos são doados e portanto, conseguimos ampliar os cemitérios. Neste caso a solução 

que foi encontrada pelos Serviços Técnicos, envolvia a permuta de áreas com o Loteamento. 

Todo o processo foi acompanhado pelos Serviços Técnicos e por isso vem agora a memória descritiva e justificativa desta alteração 

de loteamento e por isso, tendo obtido de todos Parecer favorável, foi aprovada por unanimidade na Reunião de Câmara, pela 

confiança que os Técnicos nos dão e por aquilo que faz esta preocupação de aumentar a capacidade do cemitério de Frechas. 

 

---------- O Senhor Vice-Presidente ORLANDO PIRES autorizado a intervir, disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Agradecer ao Senhor Deputado António Figueiredo o facto de ter colocado aqui as suas preocupações e também a sua visão e 

interpretação da legislação em vigor, o que me apraz dizer hoje aqui nesta Assembleia é que acompanhei este processo desde o 

início juntamente com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frechas José Carlos Teixeira e foi com satisfação que 

encontramos uma solução em tempo útil para um problema que todos já percebemos que é um problema grave para a Freguesia de 

Frechas e que desta forma vamos ficar aqui com uma solução para os próximos 15 a 20 anos e com um investimento que 

consideramos que é adequado. 

É verdade que o tempo da Câmara nem sempre é o tempo dos munícipes, ou seja, a administração pública temos que assumir que 

se rege por um conjunto de instrumentos de gestão territorial e que cruzam com muitas entidades externas e por isso as respostas 

não têm a celeridade que todos nós gostávamos enquanto Executivo e todos vocês enquanto Presidentes de Junta gostavam, mas 

neste caso este trabalho de proximidade entre o Executivo Municipal e entre a Junta de Freguesia e também um envolvimento 

muito grande da equipa técnica da Divisão de Urbanismo e Obras Municipais da Câmara Municipal, houve e aqui também deixar 

bem claro e patente aquilo que foi o empenho de toda a Divisão, desde o Chefe de Divisão à sua equipa técnica para que hoje 

existam condições para implementar esta obra. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu tenho aqui as plantas todas do projeto da Arquiteta Celene, este projeto de loteamento está mal feito. Não tem planta de síntese, 

não tem planta de ruídos, não tem planta de águas e saneamento, não tem plantas de eletricidade, não tem plantas. 

O projeto não pode ser aprovado, metam isso na cabeça, é isso que vos estou a dizer. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 39 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 27 votos a favor, 11 abstenções e um voto 

contra, aprovar o Pedido de Alteração ao Alvará n.º 06/2006, loteamento em nome de “Via 

Costeira, Investimentos Imobiliários, Lda.”, sito no lugar de Cimo do Povo em Frechas, que 

consiste no seguinte: 

 Permuta de áreas de cedência (espaços verdes e espaços equipamentos de utilização coletiva) 

numa área de 140,35m2, destinada à ampliação do cemitério de Frechas. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
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Declaração de Voto 

 

Eu voto contra, porque a alteração ao loteamento é irregular em termos de procedimento da legislação em vigor, em termos do 

Decreto-Lei n.º 113 e da Portaria n.º 216-B/2008. Também o projeto não está devidamente acautelado em termos de planta de 

síntese, planta de saneamento, planta de águas, planta de eletricidade, de ruído, etc. 

 

---------- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Franco e Vila Boa PAULO PONTES (PSD) apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Votei abstenção por uma razão muito simples. Como não sou técnico, nem tenho que ser aqui e como não é na qualidade de técnico 

que estão aqui os senhores que são técnicos, mas fizeram com que eu passasse a ter muitas dúvidas sobre o assunto. Também como 

não é referido como os Deputados votam, a votação não é nominal, faço questão de vir aqui declarar que me abstenho, porque não 

me sinto com capacidade para avaliar a situação. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

 

Declaração de Voto 

 

Quero também justificar a minha abstenção, dado que fiquei confuso. Se, por um lado, acredito nos técnicos da Câmara, por outro 

lado, também acredito no Senhor Deputado António Figueiredo. Portanto, não sei se estamos a votar algo com dúvidas, ilegal. 

Então, por isso, abstive-me. 

 

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

Isto será uma preocupação de todos nós, a questão da legalidade ou não legalidade do projeto, mas isso não nos diz respeito. 

Aquilo que aqui está é uma alteração a um projeto que já existia e nós, ou a maioria, está a dar o aval a essa alteração. Se há 

questões irregulares, quem de direito irá responder por elas, que não nós. 

 

4.4 - Certificação Legal de Contas – Fernando Peixinho & José Lima, SROC, Lda. – Relatório 1.º Semestre 

2021. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 26 de agosto de 2021, que se transcreve: 

 

“A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Submeter este Relatório à apreciação da Assembleia Municipal.” 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4.5 - Proposta de desafetação do domínio público do Município de uma parcela de terreno com a área total de 

4,00m
2
, sito no Bairro do Outeiro (Cemitério Velho), em Mirandela, tendo em vista a integração no 

domínio privado para posterior permuta com compensação com uma parcela privada com área total de 

72,00 m
2
 a afetar ao domínio público do Município. 

 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 26 de agosto de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a desafetação do domínio 

público municipal para o domínio privado municipal, da parcela de terreno com a área total 

de 4,00 m2, devidamente assinalada e identificada nos anexos à presente proposta e da qual 

faz parte integrante; 

2 - Efetuar permuta com compensação pecuniária, com o Sr.º Francisco António e Palmira 

Natália Cravo Morais Pires, a parcela de terreno desafetada e mencionada no ponto anterior, 

pela parcela sita na mesma zona, que confronta com o cemitério municipal (velho) a norte 

(Parcela A) devidamente assinalada e identificada nos anexos à presente proposta e da qual 

faz parte integrante, atribuindo o Município a compensação pela diferença do valor das 

parcelas o montante de 2.913,00€ (dois mil novecentos e treze euros); 

3 - Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a afetação ao domínio público 

municipal, da parcela de terreno com a área total 72,00 m2, devidamente assinaladas nos 

anexos à presente proposta e da qual faz parte integrante, a destinar a entrada para 

infraestrutura municipal (cemitério). A parcela será transmitida ao Município em resultado 

do contrato de permuta com compensação livre de quaisquer outros ónus ou encargos.” 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 
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Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Aqui concordo plenamente com aquilo que a Câmara vai fazer e dou uma achega à Câmara Municipal de Mirandela é evidente se a 

Senhora Presidente vier a ganhar as eleições, ou quem vier a ganhar as eleições, o povo é quem vai decidir e nesta situação é difícil 

imaginar aquilo que vai acontecer. Eu gostaria e sempre disse isto aqui nesta Assembleia Municipal, ao longo de vários anos, eu 

gostaria muito que aquele cemitério, chamado cemitério velho, onde está toda a minha família sepultada, em redor do cemitério se 

fizesse uma intervenção urbana, que realmente precisa e isso era do meu agrado, que a parte urbana, o planeamento urbano fosse 

estudado em Mirandela. 

Houve um Presidente da Câmara que tentou criar um Gabinete de Planeamento Urbano, foi o Dr. José Gama, mais ninguém se 

interessou por isso e é fundamental para uma Câmara que se diz civilizada, que pertence a um meio civilizado, ter um urbanista e 

que planeie e pense a cidade, porque se não a cidade é uma cidade residual. 

Se vocês forem ver as cidades e falarem um pouco sobre cidade, leiam livros de Leonardo Benevolo, Wotan Von klass, Kevin 

Lynch e aí apercebem-se do que é a cidade em termos urbanos, porque se não nunca sairemos aqui da cepa torta. 

A cidade tem regras, define-se com regras, metodologias, faseamentos, fase A, fase B, fase C,. Eu trabalhei num Gabinete em 

Oeiras que eramos mais de 100 arquitetos e havia para Oeiras diversos gabinetes em que tudo era tratado minuciosamente e quem 

decidia era uma Comissão de Peritos, pró urbano. 

Custa-me que Mirandela, uma cidade com 21 mil habitantes não tenha isso e vejo outras cidades que em termos de densidade 

populacional são muito fracas em relação a Mirandela, não têm também urbanistas, mas têm um arquiteto a tempo inteiro, não é um 

arquiteto que vem de uma cidade para outra, avençado e que diz no seu lugar sentado, que tem de se fazer assim e assado. Não é 

isso, Mirandela tem de ser pensada, se querem uma cidade com qualidade, Mirandela tem de ser pensada, o rio é fundamental, o rio 

faz parte da cidade, convençam-se disso, se não olharem para o rio Mirandela é uma cidade estéril, não dá nada em termos do 

urbano, não se envolve, a cidade tem de ser envolvida, tem de ter regras para isso e as regras são definidas. 

 

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

Senhor Deputado António Figueiredo, para além das razões que o Senhor possa eventualmente, eu pergunto-lhe, o que é que isso 

tem a ver com a desafetação de 4 m2? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não tem a ver nada, tem a ver com o que pensar na cidade, é só isso que lhe digo ou Senhor Presidente. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ TROVISCO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Este assunto é muito semelhante ao que me trouxe aqui anteriormente e então eu vou estender o meu debate a aspetos circundantes 

com o domínio público e falar sobre Mirandela cidade sustentável. 

Falar de Mirandela como uma cidade sustentável, é falar sobre a gestão de uma cidade quanto à saúde, à economia e o turismo. 

 

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

Senhor Deputado José Trovisco, peço desculpa por interrompê-lo, mas tal como disse ao Senhor Deputado António Figueiredo, 

estamos a falar de um Ponto referente a uma desafetação, não vamos à custa deste ponto falar da cidade, não vamos falar dos 

métodos, nem dos meios, nem da metodologia urbanística que uma cidade deve ter ou que o Executivo deve implementar. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ TROVISCO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Desculpe Senhor Presidente, mas não é esse o meu entendimento, acho que o tema tem a ver com a gestão do domínio público. 

 

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

Não podemos divagar nos temas, este é um assunto muito concreto, muito pontual e nós, ou estamos de acordo, ou não estamos 

com esta desafetação. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JOSÉ TROVISCO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu ia mais à frente falar sobre isso, mas se acha que devo interromper aqui, acho anti democrático e deixar aqui o meu registo de 

que a final não podemos ir por outros caminhos para chegar ao mesmo objetivo, então fico por aqui. 

 

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

Poderá ir à tal parte que fala concretamente do assunto, se assim o entender. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Tenho uma simples dúvida que pode ser de simples ignorância também, pretende-se desafetar para o domínio público 4 m2 para 

posteriormente afetar 72 m2 do domínio privado para o domínio público e eu só pergunto porque é que isso não pode ser feito em 

simultâneo? Se tem de ser assim, nada invalida que daqui a uma semana o privado já não concorde. 
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---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente à questão e vou-me fixar na Proposta de desafetação do domínio público de parcela de terreno, esta é uma questão 

que já está a ser trabalhada há muito tempo, houve algumas dificuldades para contactar os proprietários, foi feita a avaliação da 

parcela, todos os documentos foram entregues para os Senhores Deputados verificarem e resume-se concretamente a duas questões 

muito particulares. Uma delas é que houve há muitos anos atrás uma questão de uma sepultura que por engano foi registada noutro 

nome e portanto, há um processo com uma proprietária e também duas outras que temos que ampliar, vai ter um novo acesso. 

Eu concordo com tudo aquilo que foi dito relativamente à questão do arranjo urbanístico nesta zona do cemitério, digo até que no 

Plano de Urbanização que está a ser trabalhado, há aqui a pretensão de fazermos um arranjo urbanístico pensado, concordo em 

absoluto que o planeamento urbano é fundamental para a gestão do espaço e também nesta questão do cemitério, quer na 

acessibilidade, quer na envolvente, quer no próprio interior do cemitério, que está muito degradado, está a ser feito pela nossa 

Arquiteta Paisagística um projeto de qualificação do interior, que vai ser depois apresentado e revisto por toda a Divisão e pensar a 

cidade é de facto muito importante. 

O planeamento urbano, a forma como nós delimitamos os espaços de laser, a mobilidade, a acessibilidade, é qualidade de vida e 

por isso não posso concordar mais com as palavras que o Senhor Deputado António Figueiredo disse relativamente ao planeamento 

urbano e à necessidade urgente e emergente do Plano de Urbanização, só assim é que conseguiremos determinar áreas de onde 

crescer, como crescer e de que forma vamos desenvolver a cidade, porque para além do rio, vamos ter que olhar também para 

outras questões de bem-estar social dentro da nossa cidade. 

Relativamente às questões legais, está tudo explicado, foi feito pelo Gabinete de Apoio Jurídico toda a negociação e avaliação das 

parcelas e por isso, falta só a fase desta transformação do domínio privado para o domínio público. 

 

---------- Efetuada a votação e estando 39 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar: 

1 - A desafetação do domínio público municipal para o domínio privado municipal, da parcela 

de terreno com a área total de 4,00 m2, devidamente assinalada e identificada nos anexos à 

presente proposta e da qual faz parte integrante; 

2 - A permuta com compensação pecuniária, com o Sr.º Francisco António e Palmira Natália 

Cravo Morais Pires, a parcela de terreno desafetada e mencionada no ponto anterior, pela 

parcela sita na mesma zona, que confronta com o cemitério municipal (velho) a norte 

(Parcela A) devidamente assinalada e identificada nos anexos à presente proposta e da qual 

faz parte integrante, atribuindo o Município a compensação pela diferença do valor das 

parcelas o montante de 2.913,00 € (dois mil novecentos e treze euros); 

3 - A afetação ao domínio público municipal, da parcela de terreno com a área total 72,00 m2, 

devidamente assinaladas nos anexos à presente proposta e da qual faz parte integrante, a 

destinar a entrada para infraestrutura municipal (cemitério). A parcela será transmitida ao 

Município em resultado do contrato de permuta com compensação livre de quaisquer 

outros ónus ou encargos. 

 

4.6 - Proposta de Nomeação do Auditor Externo das Contas Municipais referentes ao triénio de 2021/2023. 
 

---------- Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 26 de agosto de 2021, que se transcreve: 

 

“DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar a nomeação como auditor externo das contas municipais referentes ao triénio de 

2021/2023, a Sociedade por Quotas - Fernando Peixinho & José Lima, SROC, Lda., NIF: 

502525410, com sede na Rua do Loreto, n.º 120, 1.º Direito, 5300-189 Bragança, bem como a 

aprovação do Relatório Final e a minuta do contrato a celebrar elaborada pelo Oficial 

Público do Município, sendo o preço contratual de 35.820,00 euros (trinta e cinco mil 

oitocentos e vinte euros), acrescido de IVA à taxa em vigor; 

2 - Submeter o referido documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 

 

---------- Efetuada a votação e estando 42 Membros presentes, obteve-se a seguinte deliberação: 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação como auditor 

externo das contas municipais referentes ao triénio de 2021/2023, a Sociedade por Quotas - 

Fernando Peixinho & José Lima, SROC, Lda., NIF: 502525410, com sede na Rua do Loreto, n.º 

120, 1.º Direito, 5300-189 Bragança, bem como a aprovação do Relatório Final e a minuta do 

contrato a celebrar elaborada pelo Oficial Público do Município, sendo o preço contratual de 

35.820,00 euros (trinta e cinco mil oitocentos e vinte euros), acrescido de IVA à taxa em vigor. 

Outros Assuntos de Interesse para o Município 



(Ata n.º 05/2021 de 03 de setembro) 

Pág. 34 de 51 

5 – Outros Assuntos de Interesse para o Município. 
 

---------- 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. 

Sendo esta a última Sessão, não podia deixar passar este momento sem fazer um profundo agradecimento a toda a Assembleia, não 

quero salientar ninguém, é a todos e porque é que eu digo que é a todos? Por muito que aprendi em quatro anos que aqui passei. 

Assistimos, ainda hoje aconteceu com algumas intervenções, assistimos a momentos brilhantes aqui dentro, quer sob o ponto de 

vista de afetividade, técnico e outros, mas assistimos a momentos inultrapassáveis, infelizmente também tivemos algumas ocasiões 

menos corretas, mas eu acabei por desculpar isso e levar à emotividade e defesa dos interesses, talvez partidários, de alguns dos 

Senhores Deputados. 

Acho que aprendi muito e todos nós devemos ter a humildade de aceitar aquilo que nos pode engrandecer e porque é que eu falei só 

neste momento, nos Outros Assuntos de Interesse para o Município? Porque aqui é que eu acho que é o interesse para o Município, 

é que os próximos Membros desta Assembleia saibam ter, pelo menos, o brilhantismo a que nós assistimos aqui. 

Os meus agradecimentos muito especialmente ao Senhor Presidente da Assembleia, pela forma, às vezes em momentos difíceis, 

como soube ultrapassar esses problemas e evitar que eles fossem para outros caminhos. Os meus agradecimentos e a minha 

profunda amizade de futuro. 

A todos agradeço a vossa preciosa lição, algumas vezes lição, que eu recebi aqui nesta Assembleia. 

Muito obrigado. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama NUNO NOGUEIRA (PS) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

“Apesar de não ter ainda terminado o ano, mas considerando o facto de estarmos em final de mandato, como representante das 

Freguesias do concelho na Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMBF), eleito na Sessão desta Assembleia Municipal de 29 

de dezembro de 2017, nos termos da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, na sua atual redação, não podia deixar de apresentar o 

resumo da atividade desta Comissão desenvolvida no ano de 2021. 

Assim, 

venho informar a Assembleia Municipal que, até à presente data, a Comissão teve quatro reuniões: 

Na primeira reunião ordinária, realizada a 31 de janeiro, quanto à emissão de parecer vinculativo referente à construção de novos 

edifícios fora das áreas consolidadas, de acordo com o artigo 16.º do D.L. n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, 

quanto ao Processo n.º 28/20 foi sugerido que o requerente deveria efetuar uma nova instrução processual, uma vez que o processo 

carecia de ser melhorado. 

Na segunda reunião ordinária, que teve lugar a 23 de fevereiro, foi aprovada por unanimidade a Recalendarização do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com a observação de ser atualizada a cartografia das Faixas de Gestão de 

Condutíveis. 

Foi apresentada a Monitorização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, referindo que tem validade até 2022 

e também os dados de 2020, referentes à realização de Faixas de Gestão de Combustível concretizadas pelas entidades que têm essa 

responsabilidade, nomeadamente, a EDP/REN que executou 198,17 ha, a IP que executou 163.36 ha e a Camara Municipal de 

Mirandela que executou 48,31 ha. 

Quanto a este tema foi ainda referido que houve 47 ocorrências e que o combate aos incêndios rurais contou com a utilização de 

uma máquina de rastos (buldozer) em permanência e com a equipa de Sapadores Florestais, que se manteve em vigilância durante o 

período crítico. 

Relativamente ao Plano de Ação Nacional de controlo da vespa-das-galhas-do-castanheiro, para o ano de 2021, foi comunicado que 

o planeamento e de 3 largadas do parasitoide Totymus sinensis na Freguesia de Caravelas. 

Por último foi apresentado um resumo do trabalho realizado pela equipa de Sapadores Florestais SF 28-118 no âmbito do Serviço 

Publico de 2020 (12 ha) referente a 110 dias, dos quais 55 foi em vigilância na Serra de Santa Comba e nos restantes dias do 

período crítico foi realizada vigilância móvel em vários locais do concelho. 

Na terceira reunião ordinária, realizada a 13 abril, foi apresentado e aprovado o Plano Operacional Municipal (POM) 2021 e, 

quanto à emissão de parecer vinculativo referente à construção de novos edifícios fora das áreas consolidadas, de acordo com o 

artigo 16.º do D.L. n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, a Comissão deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável para o Processo n.º 28/20 e parecer desfavorável para o Processo n.º 42/20. 

A 8 de junho realizou-se a quarta Reunião ordinária, tendo a Comissão deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

Processo n.º 24/20, referente à construção de novos edifícios fora das áreas consolidadas, de acordo com o artigo 16.º do D.L. n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação. 

Nessa reunião foi ainda apresentada uma proposta de alteração a Instrução dos Processos de Condicionalismos à Edificação, quanto 

ao n.º 6 do ponto 3.4. e prestada a informação de ter sido dado início ao procedimento para a elaboração de novo Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Termino informando que está convocada nova reunião desta Comissão Municipal de Defesa da Floresta para o próximo dia 6 de 

setembro (a quinta no ano de 2021), com o objetivo principal de emitir pareceres vinculativos referentes à construção de novos 

edifícios fora das áreas consolidadas, de acordo com o artigo 16.º do D.L. n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação. 

Esperando ter desempenhado condignamente o papel de representante desta Assembleia Municipal no seio da Comissão, durante o 

mandato que agora termina, fico ao vosso inteiro dispor.” 
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---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu trago aqui um assunto que já foi discutido aqui na penúltima Assembleia, que tem a ver com a concessão da exploração do Bar 

pertencente à Sociedade Turistua, conhecido pelo Flor de Sal. 

Senhora Presidente, na penúltima Assembleia Municipal a CDU, por mim interpelada, perguntei-lhe pedindo o contrato de 

concessão e o contrato de concessão que me foi disponibilizado na altura, dizia que e eu passo a citar: “na ausência de pagamento o 

Serviço de Taxas e Licenças comunicará de imediato ao concessionário tal facto, podendo conceder um prazo de 30 dias para a 

regularização da situação com um agravamento de 50 % findo o qual o caso não haja cumprimento de obrigações por parte do 

concessionário, considera-se motivo bastante para a rescisão contratual e imediata desocupação das instalações”. 

O que é facto Senhora Presidente, é que entre março e maio de 2014, os 12 meses do ano de 2015, de 2016, de 2017 e os meses de 

janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018, totalizando Senhora Presidente, cerca de 61 meses, cerca de 5 anos, esta sociedade 

nunca fez qualquer tipo de pagamento à Câmara Municipal daquilo que eram as mensalidades do arrendamento. 

Senhora Presidente, isto quer dizer que esta sociedade está em dívida para com a Câmara Municipal cerca de 94.536,45 €. 

Senhora Presidente, questionada nessa referida Assembleia Municipal, já se ouvia dizer por Mirandela que aquela concessão iria 

ser passada para outro concessionário, ou seja, iria haver outra concessão. Questionada a Senhora Presidente, o Executivo, o que 

me foi relatado a mim e a esta Assembleia Municipal, é que e como de facto consta no contrato, que não havia possibilidade de 

haver trespasse de concessão, porque o contrato assim o diz e eu tenho-o aqui à minha frente. 

O que é facto é que houve essa transmissão de concessão para outra empresa e é isto que eu quero que este Município me explique, 

que negócio é que foi este? Houve o trespasse porque entretanto apareceu uma adenda ao contrato, ou seja, uma alteração à 

concessão de exploração e eu interrogo-me como membro desta cidade, nem é como eleitor, nem eleito da CDU, como simples 

cidadão, como é que se faz um contrato por 25 anos, dando a concessão a uma empresa e passados dois anos desse contrato de 

exploração estar efetivado é feito logo a seguir passados dois anos um contrato de alteração a autorizar essa empresa a fazer a 

concessão dessa mesma concessão que lhe é atribuída pela Câmara Municipal, estamos a falar disto no ano de 2007, 2004 foi feito 

o contrato de concessão e em 2007 há logo uma adenda para a alteração desse mesmo contrato. 

Nós já estamos habituados a isto, estamos a falar do tempo em que valia tudo e mais alguma coisa. Agora o que importa aqui 

reportar e é aqui que temos que falar, aquilo que eu gostava de saber e penso que todos nós gostávamos de ser elucidados sobre 

essa questão é que, há uma nova concessão porque há um contrato que assim o permite, correto e eu agora pergunto: quem é que 

vai pagar à Câmara Municipal de Mirandela a dívida de 94.536,45 €? Quem vai pagar? Se é a nova entidade que está a fazer a 

concessão desta exploração, ou se é a anterior? Porque aquilo que também se ouve dizer em Mirandela é que, esta alteração de 

concessão, quem ficou com esta concessão pagou à pessoa, neste caso empresa Turistua a concessão que esta lhe vendeu, ou lhe 

atribuiu. 

Eu quero saber aqui e quero que me expliquem isto muito claramente, como é que a Câmara Municipal de Mirandela vai ser 

ressarcida deste valor? Quem é que vai pagar? E já agora, porque é que demoramos cinco anos a tirar a concessão a esta empresa 

que nunca pagou as rendas desde março de 2014 até hoje? A Câmara Municipal tem para receber este valor e eu gostava de saber 

quem é que o vai pagar. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu solicitava através do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, à Senhora Vereadora da Cultura que tomasse em atenção o 

seguinte: quando nós procuramos sobre Mirandela, Mirandela segundo Barroso da Fonte e vem-nos ao ecrã precisamente um 

artigo sobre Mirandela, uma síntese, que não corresponde à verdade e porquê? O Dr. Barroso da Fonte não tem culpa, foi ele o 

coordenador do dicionário dos mais ilustres transmontanos e alto durienses, pediu a colaboração de várias pessoas para fazerem 

esse trabalho e o autor desse trabalho sobre Mirandela é o mesmo do trabalho sobre Vila Flor que vem no mesmo dicionário, sobre 

Torre de Moncorvo e procura-se Torre de Moncorvo segundo Barroso da Fonte, não vem nada igual, nem aparece o artigo, como é 

lógico, procura-se Vila Flor segundo Barroso da Fonte também não vem lá nada, apenas vem Mirandela e não vem o nome do 

autor, vem segundo Barroso da Fonte, Barroso da Fonte é o coordenador e com todo o mérito e com certeza tem a sua 

participação. 

Os colaboradores também devem ser referidos, porque esse trabalho até foi feito gratuitamente, é um trabalho que deu muito, muito 

que fazer, porque dizerem-nos para falarmos da história de Mirandela em X páginas é muito difícil, é extremamente difícil, falar da 

cidade de Mirandela, da vila e na altura de 37 freguesias, 102 aldeias, se não me falha a memória, é extremamente difícil, mas foi 

feito, foi feito gratuitamente, com gosto e portanto, não tenho nada a dizer sobre isso, tenho a dizer é que quem colocou isso na 

internet e não foi de agora, certamente, não foi correto na citação. Quando há efetivamente um trabalho de colaboração, em que há 

um coordenador e há vários participantes no trabalho, deve ser referido sempre o nome do autor e depois in que é assim que é 

referido, seria neste caso in Dicionário dos mais ilustres trasmontanos e alto durienses III volume por Barroso da Fonte, página tal, 

tal. Portanto, pedia à Senhora Vereadora Vera Preto que fizesse o favor de retificar isso, porque o autor sou eu, deu-me muito 

trabalho e se nós não temos qualquer outra compensação, apenas o trabalho voluntário, o gosto de falarmos nas nossas terras, ao 

menos “o seu a seu dono”, sei que a Senhora Vereadora não tem culpa nenhuma, mas acho que é justo que se faça isso. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Esta será a última vez, ao fim de quase 30 anos, esta será a última vez que virei aqui intervir como Presidente de uma Junta de 

Freguesia, neste caso da União de Freguesias de Franco e Vila Boa. 

Podem ter a certeza absoluta, não tenho qualquer problema das palavras, nem das emoções, podem ter a certeza absoluta que em 

termos políticos foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida, o não me candidatar, porque o podia fazer, o não 
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me candidatar à União de Freguesia, mas também como já disse, tem a ver com questões pessoais e familiares, das quais não tenho 

que justificar nada a ninguém, a não ser às pessoas em causa. 

Mas quero também dizer que enquanto Presidente de Junta me realizei quase em pleno e realizei-me quase em pleno porque fiz, 

posso é ter sido pouco ambicioso, posso, mas a avaliação que foi sendo feita mandato após mandato revela exatamente o contrário, 

fiz sempre tudo o que quis fazer e só não fiz quatro ou cinco coisas, que até posso aqui enumerar, isto ao longo destes 30 anos, não 

fiz um centro de dia ou um lar de idosos que muito queria fazer e que alguém aqui da Bancada do PS também diz que muito queria 

fazer, afinal como veem não há muita conciliação, não consegui fazer um polidesportivo como eu gostava de ter feito, não consegui 

chegar a acordo para fazer um muro com dois proprietários, não consegui, vejam só, mesmo com este Executivo e até com o 

anterior também, não consegui retirar uma oliveira que está no meio de um caminho e não consegui agora propositadamente, 

porque comigo as pessoas têm que manter a palavra, e que se calhar todos vocês já lá passaram, aquilo envergonha-me 

completamente, a entrada do Franco, mas envergonha-me de uma forma que eu até tenho receio em passar lá, porque de facto as 

pessoas são muito pacientes no Franco, eu tenho que assumir isso, são pacientes, mas não foi feita propositadamente, porque a 

Câmara assumiu comigo por duas vezes, em momentos distintos, o compromisso de que iria fazer aquela obra, a requalificação da 

entrada do Franco. 

A primeira vez era para ser feito o levantamento total do paralelo e aplicação de um paralelo novo e a União de Freguesias ficar 

com o paralelo velho e assumir o compromisso de o aplicar. Foram fazer o levantamento e a respetiva orçamentação, era muito 

caro, era muito caro não se fez e lá está por fazer, mas também quero ver agora se vai ser ou não vai ser feito depois das eleições, 

seja este Executivo, seja outro, seja qual for e outro Presidente de Junta também, porque o Presidente de Junta aqui também está a 

falhar, mas está a falhar propositadamente, atenção, porque eu calcetei muitos m2 como deverão saber, mas não calcetei aquela rua. 

Numa reunião com a Senhora Presidente da Câmara, assumiu ela o compromisso comigo de fazermos aquilo a meias e eu disse à 

Senhora Presidente, vamos começar já amanhã. Lá está, lá vai ficar aquela obra por fazer, que me envergonha, não gostava de sair 

assim da Junta de Freguesia, mas saio propositadamente assim. 

Outra questão, é que de facto nós temos de ter responsabilidade, eu quando digo que aquela obra não foi feita, não foi feita e eu 

assumo isso aqui sem qualquer problema, não foi feita porque eu também não a quis fazer, porque entretanto espero eu e como 

acabei de dizer, calcetei lá muita área no Franco e em Vila Boa, podia não ter calcetado essa área que ninguém dava conta se calhar 

e podia calcetar aquele espaço, mas não, se as pessoas assumem compromissos têm que os cumprir, ou então antes de os assumir 

que não os assumam. 

Ainda estou à espera dos pontos de luz que foram requisitados, ainda estou à espera de mudarem um ponto de luz que lá existe, 

ainda há duas semanas mandei um e-mail à Senhora Presidente da Câmara, claro que sabia que já não ia ser feito, por causa do 

calcetamento, por causa da limpeza das estrada que liga Franco a Vales e mais outra limpeza de outra estrada. 

Aproveito agora para me despedir de todos, não sei se cá voltarei se não, porque no final de contas eu sou candidato à Assembleia 

Municipal, não por inerência, mas por direito próprio, os da cidade, porque para Membros da Assembleia Municipal só podem vir 

os da cidade! Os das aldeias não podem, não sei porquê, só podem vir os Presidentes de Junta, os Presidentes de Junta é que podem 

ser membros da Assembleia Municipal por inerência, tudo o resto não, os das aldeias não, mas eu tenho a sorte de integrar uma 

lista sendo eu de uma aldeia, mas vivo na cidade, por isso se calhar tenho esse direito. 

Mas mesmo que não seja eleito e desde que o horário me permita e desde que me avisem, podem ter a certeza de que eu virei às 

Assembleias Municipais de igual forma, como sempre vim, que nunca ou raramente faltei. 

Guardo-vos a todos no coração, podem ter a certeza, uns mais que outros, como é lógico e até sempre. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal FAUSTINO CUNHA (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

“Quero hoje apresentar uma palavra aos eleitores, que em 1 de outubro de 2017 votaram CDS/PP. 

Estou certo que tinham como objetivo conseguir imprimir na Câmara Municipal de Mirandela uma gestão consentânea com os 

valores da Democracia Cristã: - apoiar os mais necessitados e permitir qua a iniciativa privada desenvolva os seus esforços na 

criação de riqueza e bem-estar em Mirandela. 

Assim, os elementos eleitos procuraram orientar as suas intervenções no sentido destes valores. 

Congratulámo-nos pela saída da gestão do Hospital Terra Quente, votamos favoravelmente projetos de desenvolvimento privado e 

de apoio aos munícipes no sentido de facilitar e tornar mais feliz a sua vivência em Mirandela. 

Lamentamos a pouca atenção que o Executivo dedicou na criação de condições para o desenvolvimento do tecido empresarial, quer 

ao nível da agricultura, do comércio ou parque industrial. 

O descuido com as vias, piso e sinalética (veja-se como exemplo a zona envolvente do Centro de Saúde de Golfeiras); a falta de 

apoio técnico e operacional na conservação dos caminhos rurais, que considero que a Câmara Municipal devia ajudar mais os 

Presidentes de Junta, principalmente no aspeto técnico e a não acessibilidade aos transportes nas deslocações à e na cidade, foram 

sempre motivo de preocupação. 

Desejamos contribuir para uma solução no Centro Agroindustrial do Cachão, mas, neste momento, já nem promessas! 

A pandemia não explica tudo, a vida tem que continuar, cabendo aos autarcas não se deixar desligar dos objetivos prioritários. 

A desertificação populacional no concelho e o isolamento a que estão condenados os mais idosos são espinhos que nos apelam a 

tudo fazer para reduzir a sua dor. 

Mirandela tem futuro. Cabe ao CDS/PP tudo fazer para que esse futuro seja melhor.” 

Obrigado aos eleitores, que votando CDS/PP promovem que ele aconteça. 

Obrigado a todos por terem partilhado comigo estes objetivos. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Abreiro JOSÉ FERNANDES (PSD) disse: 
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Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, Senhores 

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Venho aqui colocar algumas questões à Senhora Presidente da Câmara, eu estou em Abreiro todos os dias e constatei que a 

Senhora Presidente foi visitar Abreiro e disse a muita gente, a muitos idosos que a culpa dos idosos não terem transporte era do 

Presidente da Junta, foi dito isso. 

Venho também dizer que me sinto, como já vi aqui colegas ultrapassados em determinadas situações que dizem respeito à Junta, 

mas que nos ultrapassaram para resolver essas situações, vou dar um exemplo, eu tinha pedido há seis anos cinco pontos de luz e na 

segunda-feira recebi uma chamada do Engenheiro Paulo Verdelho a dizer-me que esses pontos de luz provavelmente iam ser 

colocados, passados cinco anos depois da Senhora Presidente ter ido lá fazer campanha. 

Outra coisa que eu verifiquei, a Estrada Municipal só tem sido limpa até ao cruzamento de Abreiro, é certo que a outra não nos 

pertence, a outra é uma Estrada Nacional, que é a EN 314, mas que agora, depois da Senhora Presidente ter ido lá fazer campanha, 

foi limpo até Milhais, quando foram limpos cerca de sete quilómetros que podiam ser aproveitados para limpar Estradas 

Municipais, que há muitas que são precisas. 

No fundo são estas a reclamações que vim aqui expor e que gostava de ver esclarecidas. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Como estamos em fim de ciclo, não poderia deixar de vir aqui fazer um agradecimento ao Senhor Presidente da Assembleia, da 

forma como sempre conduziu os Trabalhos, de uma forma transparente e com rigor, mesmo nestes debates mais calorosos e muitas 

vezes até atribulados, com a sua forma sábia soube conduzir os Trabalhos sempre, até ao fim de uma forma inteligente, o meu 

muito obrigado. 

Foi para mim uma honra ser Membro desta Assembleia com V.ª Ex.ª a presidi-la porque é histórico no concelho de Mirandela ter 

uma Mesa socialista e V.ª Ex.ª como socialista daqueles dos de certo, não é dos da última da hora, é daqueles dos de certo, merecia 

esse cargo e fico profundamente agradecido pelo seu trabalho, por ter estado a servir a nossa cidade. 

Também ao Senhor Secretário José António Ferreira e à Senhora Secretária Luísa Belchior os meus agradecimentos pela forma 

como conduziram sempre os Trabalhos da Mesa. 

Depois vou “partir” um pouco o Executivo, não é por ser mais pesado para um lado do que para o outro, mas porque o Senhor 

Vereador José Cunha está em fim de carreira política, segundo ele disse, em meu nome pessoal e em nome da Freguesia queria 

agradecer toda a dedicação e empenho que teve e aquilo que fez pela Freguesia e por ter estado também sempre ao serviço dos 

mirandelenses nestes quatro anos, resta-me desejar-lhe para a sua vida profissional e pessoal os maiores sucessos. 

Para o restante Executivo, uma palavra, ou um até já, ou um até nunca. Para os restantes Deputados Municipais e colegas 

Presidentes de Junta, foi uma honra, fiz aqui amigos, a maior parte já eram conhecidos e fico com a maior parte que irá continuar 

certamente no próximo mandato. Obrigado a todos. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Em 13 de outubro de 2013, tomei aqui posse pela primeira vez, por inerência do cargo de eleição de Presidente de Junta e na altura 

aceitei um convite de duas pessoas que eu prezo muito, que é o Luís Mosqueiro e o Hernâni Rodrigues para assumir um desafio, 

uma candidatura a uma Junta de Freguesia, da minha aldeia, da terra onde eu, não nasci lá nasci na Alemanha, mas residi lá sempre 

desde criança e com forte ligação, tínhamos na altura a ideia muito simples, era abrir a Junta ao povo, eu achava inaceitável alguém 

querer ser atendido e ir ter de saber do Presidente à horta, ou a casa dele, achava muito estranho ter duas anexas e as pessoas terem 

de fazer 40 quilómetros numa localidade, ir e vir e noutra 45 quilómetros para serem atendidos. Esse foi o meu lema e o lema da 

equipa, abrir a Junta ao povo. 

Hoje deixamos uma Junta aberta ao povo, que tem horário de atendimento, tem equipamento informático, atendemos nas três 

localidades as pessoas, evitamos que as pessoas façam essas deslocações e isso para nós foi um marco, porque a partir daí as 

pessoas sabiam que a Junta de Freguesia estava mais perto deles, era assim o fim de um ciclo em que tinham que se deslocar 

diariamente, muitas vezes nem eram atendidos quando iam ao local e foi assim que começou a nossa caminhada para abrir a 

chamada Junta ao povo. 

Sinto-me hoje satisfeito obviamente, não fiz tudo, ninguém faz tudo, mas somos das poucas Freguesias que tem 4G e tem fibra, isto 

na sede de Freguesia obviamente, ainda não chegou às anexas, mas vai lá chegar, tenho a certeza disso. 

Tivemos e fomos das primeiras Eco Freguesias deste país, isto representou muito para nós, desde 2013 eu ouço “bocas” todos os 

dias por causa da erva, mas eu não uso herbicidas e fiquei contente que hoje a Câmara Municipal, pela pessoa da Senhora 

Presidente, ter ouvido no debate que ela fez de que Mirandela também já não usa herbicidas, fiquei muito contente com isso e eu 

acho que tem de ser o desafio para todos nós no concelho, acabarmos com isto e acabar com esse flagelo, custa-nos, temos de ouvir 

as pessoas, mas acho que é um principio de uma outra forma de trabalhar, que vai dar dimensão à Freguesia e dá com toda a certeza 

uma qualidade ambiental muito diferente. 

Outro aspeto muito importante, fizemos obviamente obra, fizemos o Centro de Convívio de Vale de Lobo, alargamos o cemitério 

de Vila Verdinho, fizemos a capela mortuária em Cedães, fizemos ruas, etc, etc, etc. mas o que é que sobra no meio disto tudo? São 

obras feitas, umas mais importantes, outras menos importantes, mas aquilo que foi fundamental para nós, é que fomos fazendo 

aquilo que era necessário, não quisemos andar com loucuras de fazer obras que depois não tinham utilidade. 

Saio com um parque infantil em cada aldeia, saio com um parque intergeracional em cada aldeia, deixo cemitérios requalificados e 

alargados, nomeadamente até numa das aldeias, em cada aldeia, isto é o que as pessoas muitas vezes precisam, é ter esse conforto, 

obviamente temos ainda muito para percorrer e ainda bem que assim é porque se não acabava o poder autárquico neste país. 
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Um aspeto importante também, cheguei a falar muitas vezes sobre isto, foi que um dia o Vereador Manuel Rodrigues teve uma 

conversa comigo, saí do CDS/PP, que integrava essa Bancada e integrei a Bancada do PSD e integrei-a de alma e coração, porque a 

cordialidade que eu tive numa relação com o Vereador Manuel Rodrigues e com o Presidente António Branco foi sempre de 

respeito e de educação, a mesma que tive com a Presidente Júlia Rodrigues e com o seu Executivo, para mim, como disse há 

pouco, o mais importante são as pessoas da minha Freguesia, não sou eu que sou importante, são as pessoas e no dia em que eu 

entendi que já não estava em condições de as servir da mesma forma, foi quando tomei a decisão de me afastar e de não ser 

recandidato e esse princípio que eu tive com o Vereador Manuel Rodrigues de compromisso, infelizmente não se traduziu numa 

vitória da Câmara como seria desejado, mas também não me impediu de continuar a fazer o meu trabalho. 

Somos a única Freguesia no concelho de Mirandela que tem uma marca própria, infelizmente a pandemia não nos a deixou 

implementar, uma marca que tem valor e vai dar valor de futuro, que é Cedainz, tivemos essa particularidade de a registar com o 

apoio da Associação Comercial e Industrial de Mirandela e da Senhora Cristina Passas, é uma marca muito importante para o 

nosso território e para a nossa região. Eu acredito, quem vier a seguir não vai perder a oportunidade de potenciar isso, é potenciar 

os produtos locais que são nossos, da Freguesia e dar dimensão áquilo que é o trabalho não só dos agricultores, mas de 

comerciantes e de outras pessoas que por ali habitam e fazem a sua vida. 

Fizemos um trabalho a nível arqueológico e patrimonial que eu tenho de ter muito orgulho disso, meus amigos, se me conseguirem 

dizer 100 Freguesias a nível nacional, nas 3.100, que submeteram pedidos de apoio ou pedidos de trabalhos arqueológicos na 

Direção regional, digam-me. Tenho muito orgulho em ter feito esse trabalho e deixamos um legado patrimonial, arqueológico e 

histórico muito importante não só para a Freguesia de Cedães, mas acredito que também para o concelho de Mirandela. 

Tenho muito orgulho nisso e na semana que vem, se assim for possível, sexta-feira à tarde juntamente com a Senhora Vereadora 

Vera Preto, vamos fazer a apresentação dos resultados que foram os resultados desse trabalho se o conseguirmos obviamente fazer, 

é um marco muito histórico, as pessoas são importantes e são importantes as marcas e os vestígios que nos deixaram, para 

interpretar como vivíamos, como aqui chegamos e acima de tudo perceber como é que é a evolução social e cultural de uma 

localidade. Isto para mim é um marco que eu não tenho a menos dúvida, que foi o mais importante que se deixou neste ciclo, há 

pessoas que podem não gostar desse trabalho, há outros que obviamente têm orgulho em terem participado nesse trabalho, eu 

acredito, que ainda vamos daqui a 20 anos, ouvir falar desse trabalho porque esse trabalho vai ter continuidade, porque é 

importante para a nossa localidade e é importante também para Mirandela. 

Um outro aspeto, é muito importante olharmos para uma realidade, o que é que é hoje o nosso território? O que é que são hoje as 

nossas Freguesias? Desertificação, quantas vezes ouvimos aqui falar em alargar cemitérios? Infelizmente é um dos principais 

trabalhos de um Presidente de Junta, porque morre mais gente do que aquela que nasce. Nós tivemos em oito anos 68 óbitos, acho 

que nasceram 5, se não me falha a memória, este é o reflexo do nosso território e é preciso pensar, mais do que a política, o que é 

que nós vamos fazer para inverter isto? 

Tivemos uma agregação de Freguesias em 2013 e agora se não houvesse aqui novamente um “cambalacho” entre os partidos do 

Governo e da Oposição, provavelmente teríamos novamente uma agregação de Freguesias, a triste realidade é esta, cada vez menos 

gente, cada vez menos empresas, cada vez menos atividade, o que é que nos resta? Vamos ser uma “coutada” da gente de Lisboa 

que vem para aqui caçar, que se vem para aqui divertir?! O que é que nós queremos para o nosso concelho e para a nossa região? É 

a grande reflexão que nós vamos ter de fazer entre todos, eu sou de cá e vou continuar cá, vou continuar ativo, vou continuar 

atento, vou continuar a participar no dia-a-dia da minha aldeia e da minha Freguesia, porque sempre assim foi desde que lá estou, 

para mim é-me indiferente quem esteja no poder, o que importa é ajudar a minha terra, quero que a minha terra ande para a frente, é 

isso que eu quero e quero contribuir obviamente, para um concelho melhor, porque precisamos disso. Precisamos de melhorar as 

escolas, precisamos de melhorar os hospitais, precisamos de melhorar o atendimento público que temos, esta é a nossa premissa e é 

uma premissa global, tem de ser um desafio coletivo. 

Meus amigos termino, levo muita gente no coração daqui e desejo a maior felicidade ao Partido Social Democrata para estas 

eleições, que possa atingir os objetivos a que se propõe, porque é de facto o desafio deles e eu identifico-me com essa equipa, seja 

para ganhar, seja para perder, vamos lá, vamos a jogo, vamos debater ideias que é o fundamental e isso é um ciclo que eu não tenho 

problema nenhum em dizê-lo, que estou cá para ajudar se precisarem, agora se não precisarem obviamente que continuarei a fazer 

o meu trabalho. 

Senhora Presidente, obrigado pela relação que teve comigo, sei que tenho uma amiga, não tenho a menor dúvida disso e como a 

Senhora Presidente sabe, também tem aqui um amigo e o seu executivo e penso que para a semana irei ter a particularidade de estar 

com a Vereadora Vera Preto, numa apresentação de um trabalho que nos diz muito aos dois e quero-lhe deixar essa primazia, se 

um dia quiser falar comigo, continuo a ser o António como sou hoje, não tenha problema com isso. 

Se algum dia a ofendi, peço-lhe desculpa por isso, não foi essa a minha intenção, nem ao seu Executivo. 

Quero deixar uma palavra de apreço ao Vereador Manuel Rodrigues, porque sempre tive essa relação de apreço com ele desde o 

tempo em que ele era Vereador no Executivo, nunca me fechou a porta, nunca tive de andar ali a mendigar-lhe nada, era objetivo, 

falava com ele o que queria e atendia-me, eu isso tenho de ficar no reconhecimento para o resto da minha vida. 

Senhor Presidente Luís Guimarães, um dia destes bebemos um copo tenho a certeza disso, se a pandemia deixar, se não deixar 

vamos falando ao telefone. Foi um gosto conhecê-lo, já lhe disse isso há pouco, faz falta a Mirandela, mas sei que é mirandelense e 

isso é muito importante. 

Bem-haja a todos, obrigado. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal ANTÓNIO FIGUEIREDO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Eu já falei aqui que em termos de planeamento a responsabilidade deve ser do urbanista porém, o crescimento populacional e a 

ocupação das áreas faz com que surgisse o urbanista como o profissional em termos de planeamento, que atua na orientação e no 

crescimento das cidades, é isso que ele faz. O planeamento da cidade deve ser feito em equipa, a equipa é essencial no novo 
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conceito e que, seja a Senhora Presidente da Câmara, ou quem vier, se não agarrarem nesse conceito, não saímos do marasmo em 

que estamos. 

O Presidente da Câmara deve ser um mero observador em termos dos vários planos e indicar uma equipa em quem ele confie, às 

vezes o arquiteto engana-se, o engenheiro engana-se, em termos de planeamento também às vezes há enganos, não há uma verdade 

absoluta e por isso as regras devem estar devidamente fundamentadas nos planos de arquitetura. 

Há um Técnico na Câmara Municipal, que ainda hoje lá está, que tem pavor aos chamados Planos de Pormenor, eu fiz vários 

Planos de Pormenor para Macedo de Cavaleiros porque ele não os sabe executar e está na Câmara Municipal, isso é a mesma coisa 

que ser um bom médico ou um mau médico, há arquitetos medíocres, há arquitetos suficientes, há arquitetos bons e muito bons. 

Eu não me posso comparar ao Arquiteto Souto Moura, eu não me posso comparar ao Arquiteto Siza Vieira, nada disso, eu sou um 

Arquiteto da província, provinciano, faço projetos, já fiz projetos para o Porto, para a Régua, para Chaves, para Bragança, N 

projetos para todo o lado, mas não me posso comparar a esses meus colegas, em termos de competência do ato em si, que são 

Mestres, aquilo são Mestres, são autênticos, têm essa capacidade interventiva, criativa do processo heurístico. Agora a Câmara 

Municipal é que deve estar devidamente acompanhada com este tipo de pessoas, eu não quero ser rude e não vou ser, porque eu até 

dizia quem era essa pessoa, porque eu tive uma discussão colossal com ele na Câmara Municipal, porque ele é Engenheiro de 

secretaria, mais nada e de computador, não faz mais nada na Câmara Municipal de Mirandela e hoje está lá e quando há uma 

reunião é chamado a essa reunião sempre, sempre, sempre e é um incompetente e é um incompetente. Eu já lhe disse na cara dele, à 

frente dele, está aí o Vereador Manuel Rodrigues, no tempo de Engenheiro Branco, acho que era o Engenheiro Branco ainda era 

Presidente, sabe bem o que eu lhe disse à frente dele, não tenho medo disso, eu sou frontal e vertical a falar com as pessoas, não 

tenho medo. 

As situações devem ser devidamente acauteladas pela Câmara Municipal de Mirandela, para que haja um Auditório como este e 

para que haja muitos auditórios e muitos pavilhões, bares ribeirinhos, intervir na cidade, o Canal, tudo isso é importante para 

Mirandela. Não localizarmos em relação a um determinado eixo, mas desenvolver vários eixos, não vamos fazer tudo ao mesmo 

tempo. Nem a Presidente de Câmara de hoje e se voltar a ganhar, não vai fazer isso em 12 anos, isso vai ficar para vários e vários 

Presidentes, mas está traçado um objetivo e é isso que é importante fazer e nunca houve em Mirandela uma citação dessas, nunca. 

Eu pedi aqui tantas vezes o Plano Geral de Urbanização, Planos de Pormenor, nunca me ligaram, eu não vou falar mais porque já 

estou farto e agora, como vou acabar também, tudo tem um fim, comecei aqui neste palanque e vou acabar aqui, acabar em termos 

de dar a minha contribuição em termos de Assembleia Municipal. 

Para os Senhores Deputados Municipais e também o Executivo e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, foram 25 ou 26 

anos que eu pertenci a esta Assembleia Municipal, há um começo e há um fim, tudo acaba na vida e o acabar é este momento, para 

mim era este o momento de acabar, porque acho que tem de se dar lugar a outras pessoas com novas mentalidades, com nova 

apreciação política, com novas metamorfoses para que é assim, será assim? Não será assim? Será esta maneira? Será a outra 

maneira? 

Nós estamos muitas vezes metidos num casulo e não conseguimos sair desse casulo já. 

Desejava ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que muitas vezes nos chateamos e peço imensa desculpa pelas nossas 

chatices, se o ofendi peço perdão, é aquilo que tenho que pedir, porque realmente eu dou sempre o braço a torcer, eu não sou 

daquelas pessoas hipócritas e o Senhor Presidente sabe muito bem que eu não sou hipócrita. 

Em relação ao Executivo e à Senhora Presidente, eu sou muito amigo dela, tenho que dizer isso, eu era amigo do pai, o pai era 

amigo do meu pai, o que é que eu hei-de dizer?! Estava a mentir se dissesse o contrário, é a verdade, isto é a verdade, é a 

frontalidade. Tivemos os nossos desacatos políticos. 

A todos os Senhores Deputados, com uma grande sinceridade e honestidade da minha parte desejo tudo de bom e essencialmente 

saúde, que é a coisa mais valiosa que nós podemos ter e que eu verifiquei este ano que iria “patinar” e felizmente ainda estou aqui e 

desejo a todos vocês uma grande campanha e que ganhe quem ganhar. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal LUÍS MOSQUEIRO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins, fez referência aqui ao meu nome e ao Dr. Hernâni 

Rodrigues e isto serve quase como defesa da honra no seguinte sentido, ele diz que foi trazido para a política por mim e pelo Dr. 

Hernâni Rodrigues, há mais pessoas nesta sala que estão onde estão e que foram também trazidas por estas duas pessoas, ou pela 

pessoa do Dr. Hernâni Rodrigues, eu só lamento o seguinte, eu também fui autarca, também estive no lugar de Presidente da Junta 

e fiz obra e o que mais me orgulha desse mandato de quatro anos que fui Presidente da Junta, não foram as obras, foram as 

amizades que lá ficaram e só lamento que por vezes se deturpe o que é política, o que é diferença de ideias com a amizade e há 

muita gente que não sabe que a política, a sua nobreza é discutir as ideias, mas ficarem as amizades e agradeço as palavras do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins e muito obrigado. 

 

---------- 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. 

Quase 30 anos volvidos da minha vida autárquica, que teve início em 1993, de 12 anos como Secretário da Junta de Freguesia de 

Vale de Gouvinhas, considero que foi um período de aprendizagem da vida autárquica e destas lides de autarca de Freguesia. Tive 

na altura como Presidente de Junta o atual Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Gouvinhas Rui Melo, que aqui está presente 

e com ele tenho a boa sensação de ter feito uma excelente equipa e ter contribuído de forma significativa para o desenvolvimento 

da Freguesia de Vale de Gouvinhas e de Mirandela. 

Findos estes 12 anos que considero um processo de aprendizagem fui então Presidente de Junta durante três mandatos, até ao limite 

do tempo que a Lei permite. Durante estes 12 anos que exerci o cargo de Presidente de Junta e como Membro desta Assembleia 
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Municipal, tenho a sensação que dei de forma bastante clara o contributo a esta Assembleia de que o exercício de Presidente de 

Junta nesta mesma sala poderia e deveria ir muito para além daquilo que era normalmente apanágio. 

Os Presidentes de Junta por vezes quando me veem aqui e eu falo das Juntas de Freguesia, entendem que eu sou um inimigo das 

Juntas de Freguesia, mas não, eu disse-o na última Sessão e continuo a dizê-lo, eu serei sempre um autarca de Freguesia e como 

aqui o Presidente da Junta de Freguesia de Cedães António Martins disse e bem, tudo farei para ajudar a minha e as outras 

freguesias do concelho de Mirandela e o meu concelho. Agora, há uma coisa, os Presidentes de Junta cabe-lhes por direito o 

exercício de funções que as não devem deixar arregimentar, exerçam-nas, não tenham medo de vir aqui para este púlpito e quando 

alguma coisa não está bem não tenham medo de o dizer, vocês fazem-no por direito e os vossos eleitores votam em vocês para os 

representarem e é isto que eu digo que os Presidentes de Junta nunca devem deixar de fazer. 

No exercício das minhas funções como Presidente de Junta e não foi agora com o atual Executivo, no passado que era eleito por 

uma força partidária do Executivo, tive aqui algumas intervenções bastante acaloradas, nomeadamente quando se deu a agregação 

das Freguesias em 2013. Eu tinha uma visão da agregação das Freguesias, como todos os Presidentes de Junta tinham e fomos um 

pouco encostados para aquilo e tivemos que decidir e tinha que se fazer a agregação das Freguesias, aqui, na altura defendi e 

porque eu era o representante da Assembleia Municipal num grupo de trabalho para a agregação das Freguesias, entendi que o 

devia fazer sobre os critérios que estavam definidos e os critérios então definidos é que iriam acabando as Freguesias que tinham 

menos eleitores. 

Houve uma situação em que uma Freguesia foi agregada e vou dizer qual era, é a de Pereira, que é a terra da minha mulher, para 

que ficasse Freguesia de Vila Verde e Freixeda, ora, Vila Verde e Freixeda tinha na altura menos eleitores que tinha Pereira e por 

direito teria de ser agregada Vila Verde e Freixeda a São Salvador e teria que se ter mantido a Freguesia de Pereira e entendendo eu 

que os critérios não tinham sido cumpridos como tinha sido definido, votei contra e fiz aqui uma intervenção muito dura para o 

Executivo de então e não deixei de ser Presidente de Junta por isso e não deixei de continuar a estar aqui nesta sala. 

Depois, já no exercício de funções como Deputado Municipal, trouxe aqui um assunto que me foi caro a mim pessoalmente e penso 

que para a cidade foi muito bom, que foi a reversão da permuta dos terrenos da Sacor nos termos em que tinha sido aqui proposto 

inicialmente e porque não fui escutado, nem ouvido nesta Assembleia vi-me obrigado a ter que recorrer às redes sociais para que 

essa reversão dessa permuta tivesse sido levada por diante, sem contudo fui acusado de que queria populismo e queria 

protagonismo, não era nada disso que se passava, tentei pelos canais e os canais foram a Assembleia Municipal, que essa reversão 

tivesse sido feita em tempo para não ter que ter dado a confusão toda que aqui deu. 

Depois, quase 50 anos volvidos de democracia, entendo que não consolidaram ainda o papel do Presidente de Junta, as 

competências, as suas atribuições e não consolidaram ainda também as competências e as atribuições das Câmaras Municipais e 

por sinal das regiões. Os autarcas de Freguesia, os Presidentes de Junta entenda-se não são pedintes de mão estendida e se todos os 

políticos regionais e nacionais o dizem algumas vezes que, um euro na mão de um Presidente de Junta vale mais do que três na 

mão na administração central, então porque não darem as competências aos Presidentes de Junta, se fazem e se fazem bem? 

Um Presidente de Junta disse aqui, parece-me que foi a Vanda Preciso, que o Presidente de Junta não consegue tudo, não 

conseguiu no tempo aprender a profissão de arquiteto, de engenheiro civil, de técnico de caminhos, destas coisas todas, é 

impossível ao Presidente de Junta fazê-lo e então, porque é que os Municípios não se organizam para dar o tal apoio técnico que eu 

aqui disse, não é só suficiente agarrar numa “gabela de dinheiro” e atirar para a Junta de Freguesia e está o problema resolvido, isso 

é a coisa mais fácil distribuir aquilo que é de todos nós. Outra coisa é dar-lhe a capacidade técnica para o que aplicam o apliquem 

bem e acho que estes quase 50 anos de democracia ainda não consolidaram isso. 

E porque acho também, tenho a opinião igual ao Senhor Deputado que me antecedeu, todos nós temos um tempo, não quer dizer 

que seja um adeus para sempre, mas pelo menos temos que dar oportunidade que outros com outras ideias, com outra vivacidade, 

com outra alma possam trazer aqui a esta Assembleia também o seu contributo. 

E agora quase para finalizar tenho que dizer também uma coisa, no acalorado das discussões e por vezes na defesa dos nossos 

pontos de vista, que podem não estar corretos, mas é a nossa convicção quando aqui estamos, que os estamos a defender de forma 

correta, que nem sempre sejamos o mais corretos no trato às pessoas que connosco aqui discutem os assuntos e se alguma vez faltei 

ao respeito a alguém, como aqui o Senhor Deputado António Figueiredo o disse, também peço desculpa e peço perdão, não tenho 

qualquer problema nenhum de o fazer. Tenho a certeza que o fiz na convicção de que estava a fazer o melhor para a minha 

Freguesia, para o meu concelho, para a minha região e para o meu país. 

Para finalizar Senhor Presidente, permita-me uma palavra de agradecimento, gratidão e amizade ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal Senhor Luís Guimarães pelo seu serviço prestado à comunidade no exercício das suas funções, dignificando 

esta Assembleia num mandato muito difícil, muito difícil e ter a serenidade e a inteligência que ele demonstrou ao longo de Sessão, 

mais Sessão, mais Sessão e só assim podermos estar hoje aqui de cabeça erguida e com a convicção do dever cumprido. Obrigao e 

desculpem por alguma coisa. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal PEDRO BEATO (PSD) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Há pouco falei num livro e não disse o nome. O nome é muito curioso: “Sangue Português”. 

Outra coisa, gostava de dizer que ao caminhar na Linha do Tua há poucos dias vi árvores a crescer no meio dos carris, árvores que 

já estavam mais altas do que eu. São símbolos da tristeza no processo de perda que tudo isto tem sido ao longo dos tempos. 

Gostava também de fazer aqui a minha passagem por Mirandela até hoje, muito rapidamente. 

A minha vida ativa em Mirandela está ligada aos alunos e às suas famílias. Foi isso que me motivou às pessoas do concelho de 

Mirandela. 

No tempo do Dr. José Gama fui muito considerado como cidadão e apresentei disponibilidade para a construção de um parque 

desportivo e implementação do associativismo como fatores importantes para ajudar a construir e solidificar a muito importante 

porta de entrada na democracia sem ficarem cicatrizes da ditadura. 
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Foi construído um projeto apaixonante para a formação da vontade da nossa comunidade. Reuniões, confederações de atletismo, de 

futebol, instituto do desporto, assim como convites para participar em debates sobre associativismo promovidos pelo Governo 

encheram-me de orgulho. Foi um tempo extraordinário e quando o Dr. José Gama saiu estava tudo muito bem encaminhado. 

Entretanto, apesar de várias coisas que não compreendi, as votações, aprovadas por unanimidade, mesmo assim os projeto foram 

desaparecendo sem eu compreender. Continuei a lutar, mas continuei dedicando-me ao Património e à Cultura. Fiz intervenções 

sobre o papel fundamental do Património Cultural na identidade das pessoas e da comunidade, um caminho de memória, de 

consciência, de história. Não tive sucesso. 

Na Assembleia fui chamando a atenção para a importância da cidade educadora e inteligente, tinha imenso gosto que fosse criado 

um espaço humanizado com a qualidade de viver. Não tive sucesso. 

Este meu evoluir no sentido de ligar a Educação com a Cultura em contexto de valorização da vida, dos fatores necessários ao 

civismo e à civilidade, importantes na construção da cidadania democrática. Não tive sucesso. 

No entanto, gostava de deixar claro que as pessoas na Cultura, como eu e muitas outras pessoas, temos a mesma fé patriótica que 

têm vocês todos que estão nesta Assembleia. 

Agora, gostava de deixar dois pedidos para corrigir uma falha que a nossa terra tem tido com os seus antepassados. 

O primeiro pedido é uma proposta sobre expostos e enjeitados, crianças que foram enjeitadas e recolhidas por uma instituição que 

deveria assegurar a sua sobrevivência. Esta instituição chamava-se “Roda dos Expostos” e foi implementada em Mirandela uns 

anos depois de oficializada no tempo do Pina Manique em 1783. 

A primeira exposta da roda que li foi uma menina de nome Maria que foi exposta em 09 de março de 1793, 10 anos depois da 

implementação da Roda a nível nacional. 

No Distrito de Bragança esta Roda foi exposta em 19 de setembro de 1872. Em Mirandela continuou despois desta data, ainda 

foram colocadas na Roda 59 crianças até junho de 1873. O último exposto na Roda de Mirandela foi Manuel Eugénio em 09 de 

junho de 1873. 

Proponho que seja feito um monumento comemorativo, uma memória a estas crianças sem história, sem família. Um monumento 

que inclua também as suas mães que viveram afetos e angústias que não consigo compreender. Onde terão estas pessoas ido buscar 

as defesas de que tiveram necessidade? 

O monumento, caso seja considerado, deverá ser colocado junto à Casa dos Expostos em Mirandela. Casa que ficava na Rua de 

São Miguel. Lembro-me que na época esta rua era pequenina, apenas ia da Portela até ao Largo de São Miguel. Era muito curta e a 

Casa da Roda ficava no local onde hoje está um lagar em ruínas que é o n.º 6 da Rua de São Miguel. 

Encontrei esta direção, porque na segunda metade do Século XIX passou a ser importante incluir nos registos de óbitos a direção 

das pessoas que morriam. O que é que fiz? Fui para os registos todos e procurei por óbitos até encontrar uma pessoa que morreu na 

Roda dos Expostos e dizia lá “sita no n.º 6 da Rua de São Miguel”. Todos agora sabemos onde é que fica esta casa. 

O segundo pedido que deixo a esta casa tem a ver com transladação de restos mortais. 

Da Igreja Matriz e da antiga Casa da Misericórdia e posteriormente mais três cadáveres da Capela de Santo António foram 

transladados para o Cemitério Municipal. Eram mirandelenses que faleceram, antepassados que foram honrados com a consolação 

no contexto da esperança cristã. Famílias que sofreram momentos dolorosos atenuados com a celebração em casa, depois na igreja 

e na altura, ainda, no cemitério, ajudados pela fé. 

Estes restos mortais foram colocados dentro de caixotes, abriram um buraco e atiraram lá para dentro. O que me deixou perplexo. 

Este buraco foi aberto no meio do caminho por onde as pessoas passam sem saberem que estão a caminhar por cima dos seus 

antepassados. 

Isto tem de ser corrigido. Estes nossos antepassados devem ter um lugar de respeito e, no mínimo, uma lápide identificativa que 

permita que eles também tenham da nossa parte e nós possamos ter momentos de elevação da mente através de um pensamento, de 

uma meditação, de um afeto, de um recolhimento, de uma quietude, momentos de união que eles merecem da nossa geração e 

deixem de ser “calcados” de uma vez por todas. 

Isto é absolutamente fundamental que a nossa terra tenha relativamente aos nossos antepassados. Não podemos abrir um espaço 

num sítio de passagem e caminhar como se não estivesse lá nada, porque ninguém sabe que lá está um caixote com os restos dos 

nossos antepassados. Não pode ser. Tem que se lá pôr uma lápide de honra e de homenagem por estas pessoas de cujos afetos e 

cuja vida nós dependemos. 

Saio desta Assembleia com o bom propósito e o empenho de continuar no meu agradável direito de cidadania. 

Comungo dos elogios todos que foram feitos ao Senhor Presidente desta Assembleia. Claro que vai no meu coração e no meu 

respeito para toda a vida. Também comungo de muitas amizades que fiz e de muitas considerações que levo de todos vocês, a quem 

agradeço. Os meus sinceros agradecimentos a todos. Muito obrigado. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal HUMBERTO CORDEIRO (PSD) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Apenas para dizer que, depois de 20 anos nesta casa onde trabalhei, a maior parte do tempo na Mesa, sei bem a dificuldade que 

tiveram durante estes quatro anos, eu também tive as minhas dificuldades nos períodos anteriores. De qualquer modo, vou 

descansar uns dias, fiz há dois dias atrás 67 anos, mas não vou estar parado, porque gosto de ler e gosto de escrever e irei estar 

atento, como estive até agora. 

A todos, muito obrigado. Aliás, já não há palavras para definir a Mesa, nomeadamente o Senhor Presidente. Conhecemo-nos bem, 

já conversamos muitas vezes sobre isso. 

Relativamente à Senhora Presidente, a Senhora Presidente foi minha colega na Direção Regional de Agricultara e Pescas do Norte, 

tenho enorme estima por ela. Nas minhas intervenções tive sempre algum cuidado em não ferir a sua sensibilidade, nem a de 
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ninguém, mas em particular a ela, porque liga-nos uma casa onde eu trabalhei 42 anos e ela trabalhou também bastantes e 

possivelmente continuará. Portanto, tenho enorme estima por ela e ela sabe que a tenho. 

Aos Senhores Vereadores, conheci-os aqui e também levo uma boa lembrança de todos pela sua simpatia. 

Desculpem se me excedi, por vezes, na análise das contas, sabem que quando se fala em dinheiro, é sempre muito difícil vermos 

sempre a mesma coisa, vocês veem uma coisa e eu vejo outra, vocês analisavam umas coisas e eu analisava outras. 

Penso que, quer vós, quer nós, fizemos o nosso trabalho. Saio daqui com a consciência tranquila de que não ofendi ninguém, 

procurei ser sempre reto, leal, nomeadamente com a Assembleia e comigo próprio. 

Muito obrigado a todos e desculpem qualquer coisa. 

 

---------- 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. 

Não era para intervir, mas o Senhor Deputado Rui Sá levantou aqui um assunto que eu não poderia deixar de dar alguma 

explicação. 

Quando falou aqui que na terra da mulher foi anexado e tinha mais eleitores do que a Freixeda e do que Vila Verde. Os eleitores de 

Freixeda e Vila Verde não são menos do que os de Avidagos. Segui e acompanhei todo o processo da reorganização e, desculpem o 

termo que vou usar, foi uma autêntica “palhaçada”, porque a nível de Orçamento de Estado aquilo foi zero, zero, um, que 

pouparam com a reorganização em 2013. Há de haver aqui mais colegas que acompanharam essas reuniões, como eu, não estou cá 

há tanto tempo como o Senhor Deputado Rui Sá, mas já vai fazer 12 anos que ando por aqui. 

Digo que foi uma autêntica palhaçada pelo seguinte: se realmente o Governo queria poupar dinheiro com a abolição de Freguesias, 

as primeiras a ser extintas era as das sedes de concelho. Começava logo por aí, só que isso ia mexer com muita gente, os “tachos” 

começavam-se a acabar e as das cidades e vilas não podem ser extintas. Depois veio a regra para fazermos freguesias com 500 

eleitores. Acho que era o mais lógico que haveria só que ainda iria abolir muita Freguesia pelo Distrito. Passado dois ou três meses, 

não podiam ficar nos 500, passaram para os 300. Acabou por não ficar nos 300 e foram meter-se connosco que já eramos plenários: 

Freixeda, Vila Verde e não sei se seria Navalho ou Palorca que também era plenário, na altura. Certo é que se foram meter com 

quem já não tinha população para se defender. 

O que venho aqui defender é que os poucos eleitores de Freixeda ou de Vila Verde não são menos do que os de Avidagos. Isto é 

“sol de pouca dura”, porque há quatro anos atrás, por exemplo, por esses critérios dos 150 eleitores, já não eramos Freguesia nem 

eramos agora em 2021. Sabem quantos habitantes temos nas duas aldeias, infelizmente? Ao fecho dos censos eram 137, já 

faleceram mais dois. Temos 135 habitantes. Eleitores, há oito anos, perto de 40%, dos eleitores que vinham nos cadernos eleitorais, 

eram emigrantes que estão lá inscritos. 

Esta reorganização, quanto a mim, defendi isso, para os 500 habitantes tinha toda a lógica. Criavam polos nos concelhos com 

estruturas e uma única pessoa a tempo inteiro conseguia tomar conta de muita aldeia, porque todas elas têm condições de mante os 

serviços. 

Isso foi votado aqui. Na altura, eu e o Senhor José Teixeira Pinto concordamos em propor isso ao Executivo, foi trazido aqui à 

Assembleia Municipal, foi enviado para o Parlamento e eles aceitaram a nossa proposta. 

Agora, virem para aqui dizer que por sermos menos não tínhamos direito de nos anexar, acho que não foi de bom-tom. 

Um bom resultado eleitoral para todos, independentemente das cores partidárias. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Relativamente às questões que foram levantadas, obviamente que em relação aos agradecimentos e àquilo que foi referido não vou 

fazer qualquer interpelação, até porque vamos ter oportunidade de fazer as intervenções finais. 

Em relação ao Senhor Deputado Jorge Pires, foi um gosto trabalhar nesta Assembleia Municipal consigo. 

Em relação ao Senhor Presidente de Junta de Freguesia Nuno Nogueira, acho que é importante apresentar os resultados das nossas 

participações como representantes das Juntas de Freguesia nas comissões. Portanto, agradecer esta prestação de contas daquilo que 

foi o trabalho enquanto Presidente de Junta de Freguesia. 

Quanto ao Senhor Deputado Jorge Humberto, colocou algumas questões importantes relativamente à concessão do bar/restaurante 

concessionado à Turistua em 2004 - data do contrato. É uma concessão da Câmara Municipal à empresa. De referir que, neste 

mandato, não houve criação de dívida, ou seja, foram pagas todas as prestações. Existem alguns valores em dívida relativamente 

aos anos de 2014 a 2017. Foram enviados os documentos que tínhamos relativamente aos contratos e à adenda ao contrato que foi 

celebrada três anos depois. Neste momento o assunto está no Gabinete Jurídico. Houve um ofício que foi enviado à Câmara a 

solicitar essa subconcessão. Foi respondido pela Câmara Municipal alertando para a questão da dívida e o Gabinete Jurídico em 

conjunto e em parceria com a Divisão de Administração Geral vai fazer todos os procedimentos para que seja cobrada e reposto 

este valor que está em dívida à Câmara Municipal. 

Existem também outros valores em dívida que estão a ser avaliados e terão que ser cobrados, sob o ponto de vista de um acordo ou 

sob o ponto de vista do envio para outras entidades, de forma a regularizar toda a situação. 

Relativamente ao Senhor Deputado Virgílio Tavares, “o seu a seu dono”, não posso concordar mais. Terá essa correção feita na 

página da internet da Câmara Municipal. 

Relativamente ao Senhor Presidente de Junta Paulo Pontes, falou da gestão autárquica, da experiência enquanto Presidente de 

Junta, aliás, vimos aqui alguns Presidentes de Junta a falar desta experiência e do quanto esta experiência é enriquecedora e a 

proximidade com as pessoas e com os fregueses é fundamental para a sua função. 
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Obviamente que não conseguimos fazer tudo, fica muita coisa por fazer no final deste mandato. Teremos, oportunamente, ocasião 

de concluir algumas situações e todos temos essa responsabilidade. 

Em relação ao Senhor Deputado Faustino da Cunha, foi um prazer tê-lo conhecido nas lides políticas, mas uma pessoa valiosa 

como ser humano e como político. 

Quanto ao Senhor Presidente de Junta José Fernandes, dizer que aquilo que foi dito em relação ao transporte, e é bom que saiba 

que Abreiro tem, de facto, dificuldades de transporte, temos já algumas Juntas de Freguesia que têm realizado transporte 

principalmente para consultas médicas ou algumas situações de pessoas que necessitam de vir à sede de concelho. Já de manhã 

fizemos uma abordagem aos transportes públicos, que existe neste momento o concurso público internacional, mas algumas Juntas 

de Freguesia mais longínquas compraram uma viatura e por vezes estão a transportar algumas pessoas como nós transportamos, por 

exemplo, para a vacinação, uma vez que o plano de vacinação não seria de todo como tem sido até aqui, com uma taxa de cobertura 

bastante boa, se a Câmara não tivesse assegurado o transporte de pessoas, em particular dos mais idosos, que não tinham 

transporte. 

No que diz respeito aos pontos de luz, se o pedido foi há seis anos, ainda não estávamos neste mandato. É importante dizer-se que 

houve uma ampliação da rede de iluminação pública com números muito bons em todas as Freguesias. Temos esse levantamento 

feito. Houve a transformação em led da cidade, o que conduziu a uma poupança energética significativa. 

Em relação à estrada nacional, como sabe, não é da competência da Câmara Municipal. Todas as estradas municipais são da nossa 

competência e não tem a ver com o período eleitoral, tem a ver com os timings da I.P. para fazer a devida limpeza das estradas 

nacionais. 

Relativamente ao Senhor Presidente de Junta José Carlos Teixeira, dizer que estará certamente nesta Assembleia no próximo 

mandato, portanto, eu diria “até breve”, não “até já”, nem “até nunca”, mas “até breve”. Vamo-nos encontrar certamente. 

Em relação ao Senhor Presidente de Junta António Martins, falou-nos de uma questão importante. Algumas Juntas de Freguesia 

têm feito a valorização do seu património arqueológico e patrimonial. Temos investido verbas na requalificação, especialmente em 

arte sacra e também nos arranjos dos altares. As igrejas, o património religioso é fundamental garantir a sua preservação. Apesar de 

em alguns locais já estar bastante degradado, tem sido feito um esforço significativo e foi feito um esforço significativo, quer por 

parte da Câmara, quer por parte das Juntas de Freguesia, para valorizar este património religioso. 

Relativamente ao Senhor Deputado António Figueiredo, dizer que a amizade é reciproca. Obviamente que tivemos, ao longo deste 

mandato, questões difíceis de dirimir, até porque faz parte da sua forma de ser, algo entusiasta, especialmente com as questões 

ligadas ao urbanismo em que eu concordo, em grande parte, com as opiniões em questões de licenciamento. São questões de cariz 

iminentemente técnico, obviamente com decisão política posterior, mas acho que é um parlamentar muito interessante, sob todos os 

pontos de vista, apesar de algumas vezes ultrapassar algumas questões mais de consenso que poderiam ser aligeiradas na forma e 

no conteúdo. 

Dizer que tenho boas notícias em relação ao Plano de Urbanização. Já foi publicado e está em discussão pública. É o aviso 

16621/2021. Vai entrar em discussão pública em setembro, foi o timing que houve para a sua publicação. Teremos todo o gosto em 

contar com a participação de todos no Plano de Urbanização e é muito importante que todos participem. 

Em relação ao Senhor Deputado Luís Mosqueiro, deixo um agradecimento pelas palavras. 

Em relação ao Senhor Deputado Rui Sá, interveio valorizando o trabalho dos Presidentes de Junta de Freguesia e fazendo um 

reporte daquilo que foi a sua experiência desde 1993. 

Relativamente ao Senhor Deputado Pedro Beato, a ligação da Educação e Cultura parece-me importante. 

No que concerne ao monumento comemorativo, julgo que é importante o Senhor Deputado Pedro Beato participar na sua 

conceção, uma vez que terá certamente que ter a sua opinião nestas questões. 

Quanto à Linha do Tua, tem havido um esforço para fazer a sua limpeza, mas terá que haver um esforço maior para a limpeza dos 

carris. A Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, como sabem, fez as obras para a linha do Tua e agora tem de 

haver um investimento de milhares de euros para a sua limpeza, de forma a ficar novamente circulável. 

No que diz respeito aos transladados do cemitério, é verdade aquilo que disse. Isto foi nos anos 80. Existe, como disse há pouco 

numa resposta ao Senhor Deputado António Figueiredo, o objetivo de fazer a requalificação do cemitério e os serviços do 

ambiente, que têm uma parte que é a responsabilidade dos cemitérios, referiram a questão de uma lápide para assinalar o local onde 

estão estes cadáveres já desde há muito tempo e é de facto um local de passagem sem ter assinalado o facto de terem sido 

transladados para aquele local. Esse tema está a ser tratado. Neste momento Mirandela conta com uma comissão de zeladores de 

cemitérios que vão reportando à Câmara Municipal esses problemas. É importante que a participação da população civil para 

reportarem os problemas e estarem organizados de forma a encontrarmos soluções para essas questões. 

Relativamente ao Senhor Deputado Humberto Cordeiro, parabéns pelos 67 anos. Muito sucesso, muitas felicidades e, acima de 

tudo, muita saúde. 

Em relação ao Senhor Presidente de Junta André Geraldo, obrigada pela participação. Os eleitores de Freixeda e Vila Verde 

contaram consigo ao longo destes anos. Dizer que também é um gosto e uma honra estar aqui convosco. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) fez uma Interpelação à Mesa: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Presidente, estou a fazer uma interpelação pelo seguinte. Não sei se a Senhora Presidente não respondeu às perguntas que 

fiz porque não estava na mesa, mas vou repetir as perguntas que fiz há pouco e quero respostas, não quero estas evasivas que a 

Senhora Presidente deu no Gabinete Jurídico. 

Senhora Presidente, foi feito um contrato de concessão a uma empresa de Mirandela, cuja qual, num contrato de adenda, foi feita 

outra concessão. 
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No contrato de adenda que foi feito ao primeiro contrato de concessão diz o seguinte no primeiro ponto: “Esta concessão confere 

ao concessionário a possibilidade de ceder a sua posição contratual por qualquer uma das formas legalmente previstas, tendo, neste 

caso, o adquirente de possuir também os requisitos necessários ao exercício da atividade deste contrato, podendo a Câmara 

Municipal, querendo, exercer o direito de preferência.” 

Senhora Presidente, aquilo que eu perguntei foi: Como é que se faz a transferência da concessão para outro concessionário havendo 

dívidas do primeiro concessionário? Porque é que a Câmara não exerce ou não impede o negócio de haver esta concessão sem 

primeiro serem ressarcidos para a Câmara os valores em dívida. Esta é a primeira pergunta que faço e quero uma resposta clara. 

Depois, se não há motivo e se não há possibilidade da Câmara receber este dinheiro, porque é que a Câmara não exerce o direito de 

preferência sobre este negócio e depois põe esse negócio a uma concessão para futuros interessados? 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Deputado Jorge Humberto, percebo as dúvidas relativamente ao contrato e à adenda do contrato. 

Havia um contrato de concessão, a Câmara teve que procurar o contrato de adenda e a adenda tinha uma cláusula que dizia que a 

Câmara tinha o direito de exercer o direito de preferência. 

A Câmara decidiu não exercer o direito de preferência, retornando para a Câmara o espaço do Flor de Sal por dois motivos de força 

maior. Um deles que era o facto de ser um local e um espaço que faz falta em Mirandela, portanto, a Câmara fazendo direito de 

preferência retornava à Câmara Municipal, teria que fazer-se novo aviso e aí não havia cobrança de dívida. A cobrança de dívida é 

um processo paralelo à questão do contrato, não é limitativo em relação ao direito de preferência. 

A Câmara não tinha interesse nenhum, todos sabem que temos muita dificuldade em concessões e em receber dívidas das 

concessões, portanto, nós, Câmara, não tínhamos interesse nenhum em exercer o direito de preferência, porque o espaço retornava 

à Câmara. Havia também problemas relativamente às instalações a necessitar de obras e então teríamos um arrastar daquele espaço 

fechado num local nobre da cidade. Decidiu-se cumprirmos o que está contratado, não exercermos o direito de preferência e depois 

fazer a cobrança da dívida. 

Esta foi a decisão que foi tomada. Sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista legal, a Câmara cumpriu tudo aquilo que 

estava no contrato e na adenda, porque não havendo adenda não era possível fazer a subconcessão. Com esta adenda é possível 

fazer a subconcessão. No entanto, a Câmara tem, neste momento, condições de cobrar aquilo que está em dívida pela empresa 

concessionária, ou seja, a Turistua que tem em dívida à Câmara aquele valor que referiu. 

A Câmara não exerceu o direito de preferência por estes motivos que acabei de apontar. 

2.º Período de Intervenção do Público 

6 – Público - 2.º Período de Intervenção. 
 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Presidente, é pela terceira vez que vou interpelar a Senhora Presidente para que diga aqui se realmente existe ou não uma 

verba do exército para alcatroar o estradão de Rego de Vide a Avidagos. Bem precisava. Pergunto se há essa verba ou não. É 

necessária uma resposta cabal e sem rodeios, porque alguém está a trabalhar para tentar apurar a verdade. Tem conhecimento se o 

exército disponibiliza pessoas e máquinas para fazer estradões? Era como “pão para a boca” aquele estradão ser alcatroado. 

Senhor Presidente, a força não é tudo, mas o respeito vale muito. Na Freguesia de Cobro luta-se pelo poder em relação à Junta de 

Freguesia de Cobro. As pessoas sentem-se ameaçadas e coagidas com medo e com receio dos resultados do 26 de setembro. 

Senhor Presidente, é uma vergonha em frente ao Cartório e ao Tribunal o que ali vai de gente. Uns de pé, outros sentados no chão e 

até pessoas com alguma idade. A Senhora Presidente ainda não teve a coragem de mandar ali meter uns bancos para respeitar as 

pessoas, porque um dia você também vai ter alguma idade, depois não se queixe que não a tratarão da mesma maneira. 

Senhor Presidente, não compreendo porque é que o Senhor Deputado Agostinho Beça, que tanto prezo, que já tenha sido chamado 

à atenção algumas vezes pela Senhora Presidente da Câmara por ele se dar bem comigo como se dava e no qual gostariam que ele 

não falasse comigo. Disse ao Senhor Agostinho Beça, se assim o pretendesse, para evitar problemas e chatices para ele, eu passaria 

a não falar com ele. Acho que isto é lamentável. 

 

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

Senhor Manuel Brízido, peço desculpa. São questões pessoais, não são para colocar aqui na Assembleia Municipal. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Peço desculpa. 

Senhor Presidente, já no mês de abril, no Inatel, chamei a atenção da Senhora Presidente, que em Rego de Vide há lá um beco 

escuro de noite, no qual deviam ser colocados uns pontos de luz e uns postes. Ora, vem sempre dizer que sim, mas acabaram por 

me dizer há dias que o stock da Ribeiro & Gonçalves estava esgotado derivado à pandemia. Isto é inaceitável. 
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Na Avenida Nossa Senhora do Amparo, aqui a culpa é dos pássaros, há pessoas que ali vivem e dormem e que se veem bastante 

preocupadas com os pássaros que tanto barulho ali fazem. 

Em jeito de ironia, quero dizer ao Senhor Vereador José Cunha que o Senhor está a chegar ao fim do seu mandato e que não se 

esqueça de que não iremos ter a possibilidade de tão regularmente nos vermos, que não se esqueça de me arranjar trabalho, uma 

vez que o Senhor uma altura falou disso, mas posso-lhe dizer: para si, cumprimentos e, quanto a isso, ironicamente, “tire o 

cavalinho da chuva”. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Já em outras Assembleias Municipais foi questionada uma verba do exército, na Câmara Municipal não temos conhecimento de 

verba do exército para arranjar o estradão. Julgo que já tinha sido feito esse esclarecimento. 

Relativamente às questões da “vergonha em frente ao Cartório e Registo Civil”, como sabe, são serviços públicos que não 

dependem da Câmara. Foi contactada a responsável e foi pedido para poder colocar lá dois bancos, que foram colocados lá a 

semana passada. Portanto, havendo necessidade, já têm um local para se sentarem, em particular as pessoas mais idosas. Tiveram 

que ser bancos em granito para não alterar o local. 

Em relação às questões da iluminação pública, todas as Juntas de Freguesia têm feito alguns pedidos, alguns têm sido executados, 

outros tem existido alguma demora na sua implementação e colocação. 

Quanto à Avenida Nossa Senhora do Amparo, a biodiversidade faz parte da nossa vida, queremos biodiversidade, queremos aves, 

queremos pássaros, portanto, convivemos nesta cidade harmoniosa, chamada “Cidade Jardim”, que mantemos com orgulho. 

 

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

Como já tinha anunciado e por se tratar do fecho do mandato nesta Assembleia Municipal, seguem-se as intervenções finais, 

começando pelos Líderes das Bancadas. Posteriormente falará a Senhora Presidente da Câmara e eu fecharei a Sessão. 

 

---------- 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. 

Antes de começar a minha intervenção, até porque temos aqui um Presidente de Junta que tem 43 anos de trabalho ao serviço da 

população e da política, porque é que ainda não foi homenageado? É o Senhor Presidente de Junta Bernardino Pereira, com 43 

anos de exercício autárquico. Acho que merece por parte do Executivo uma resposta muito pronta e que a homenagem se faça. 

Agora, sim, sobre a minha intervenção e sobre alguns pontos que poderei englobar neste item. 

De facto, as derrotas eleitorais são muito penosas para os Partidos. 

Tivemos uma Assembleia Municipal que de mandato em mandato, conjuntamente com o Executivo, eram vitórias atrás de vitórias 

e depois, perante uma derrota, fica tudo em causa, à semelhança do que acontece com as equipas de futebol. Estamos a falar de 

uma Assembleia Municipal onde a maior parte dos Deputados Municipais levavam já bastantes mandatos. 

Perante a responsabilidade e ter de fazer nova lista à Assembleia Municipal, posso dizer que a Comissão Política, a que presido, 

nos 15 primeiros, teve que meter seis mulheres e três jovens. Seis mais três dá nove. Se fossemos novamente eleitos 14, como 

assim espero, ou ainda mais, vejam quantos lugares sobram para membros da Comissão Política que também devem ter a 

possibilidade de um dia mostrar os seus trabalhos, os seus préstimos a favor do desenvolvimento do concelho de Mirandela. 

Esta é a fórmula, dir-me-ão, se for para perder amigos, é uma fórmula muito cara. Era o que faltava depois de tantos anos de 

trabalho. É uma fórmula que eu jamais serei apanhado por ela. Tenho que me defender em relação ao futuro em relação a esta 

fórmula. Não quero ser também apanhado por ela. 

Se for para perder amigos ficarei muito triste. Se for para tornar o Partido jovem, vivo, promissor e que naquele ceio de amigos e 

de mais um conjunto de jovens encontrarmos o futuro Presidente de Câmara só nos podemos sentir orgulhosos em relação ao 

futuro. 

É fácil assumir responsabilidades. Vocês sabem que eu assumi as responsabilidades durante este mandato com muitos custos 

pessoais, mas é muito difícil perder amigos. 

Se voltarem novamente a esta Assembleia Municipal ficarei aliviado. Se me virem fora, chamem-me também, porque sou capaz de 

vir cá fazer uma “perninha”, porque é aqui que me sinto bem, é aqui onde me tenho valorizado e é aqui onde eu posso, porventura, 

continuar a fazer os préstimos a esta cidade e às gerações vindouras a favor do bem-estar e da prosperidade deste concelho. 

Agora, um agradecimento final. 

Primeiro aos órgãos. Senhor Presidente da Assembleia, vou voltar a si. Como disse o Senhor Deputado José António Ferreira, vai 

ser o ausente mais presente. Vou voltar a falar de si nesta Assembleia Municipal, não me pergunte de que forma, mas sempre que 

me sentir atrapalhado e a minha consciência, a minha alma se lembrarem de si, vou falar em si. Não sei de que forma. Ao Senhor 

Secretário José António Ferreira, à Senhora Secretária Luísa Belchior, mais dois amigos que ganhei aqui nesta Assembleia 

Municipal. À Senhora Presidente da Câmara. 

Só tenho uma maneira de fazer política, é dizer a verdade e com emoção. Se calhar fiz muitas coisas que me são a mais, que me 

levou a alguns exageros. Não vou pedir desculpa, vou assumir a minha forma de estar na política e, porventura, corrigi-la. 

Aos Deputados Municipais. Eu sou isto, não sou mais do que isto. Não sou homem de poder, não sou homem de merendas, sou o 

que sou. Sou mais um mirandelense que ama esta terra incondicionalmente. Tenho a felicidade de viver e trabalhar aqui. Sorte que 

se calhar não terei com os meus filhos. Não porque a terra não seja promissora, mas de facto as coisas estão muito difíceis. 

Agora por último, Paulo Pontes. Que legado o teu Paulo Pontes. 28 anos nesta Assembleia Municipal. Este é o maior legado que 

podes deixar nesta Assembleia Municipal. O teu legado enquanto autarca, que serviste a população vezes sem conta. Espero que te 
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agradeçam um dia, porque de facto pertencemos a um Partido que não é pródigo em homenagens, de maneira nenhuma, mas sei 

que a tua população te ficará grata e sei uma coisa, conjuntamente com Paulo Pontes e os outros que aqui estão. 

As nossas intervenções lavradas em Ata serão um orgulho para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Foi 

das maiores preocupações que tive, porque tudo o que dizia e fazia aqui ficava lavrado em Ata. Este é o nosso legado. Não há 

outro. São as nossas intervenções, aquilo que pensamos e desejamos para o futuro. Esse legado ninguém nos tira. São as nossas 

intervenções, as nossas posições e sei que aqueles que gostam de nós e se quiserem saber por onde andamos, naquilo que tem a ver 

com os nossos trabalhos públicos e a favor da causa pública, sabem onde encontrar esses contributos: lavrados em Ata, em 

documentos públicos. E sabem que os seus antepassados tiveram também um papel relevante - pensem sempre nisto, não são só os 

homens de milhões que têm um passado relevante no concelho de Mirandela - são aqueles que, com aquilo que podem e sabem, 

deram contributo para esta terra. 

Meus amigos, face aos desafios do futuro, temos que nos unir e só há uma forma. Creio que é através da política. 

Vou continuar por aqui, dizem que eu estou eleito. Não creio que seja Presidente da Mesa da Assembleia, também direi que pode 

ser uma coisa boa, mas também é um pouco contranatura à minha maneira de ser. 

Não sei o dia de amanhã, mas quando me encontrarem falem comigo, está bem? 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal RUI PACHECO (PS) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Isto é uma situação difícil de gerir e, para já, vou-me cingir a meia dúzia de coisas que escrevi, porque falar em último, com as 

emoções à flor da pele é algo complicado. 

É um tempo de balanço, de fecho de ciclo autárquico e a democracia em que somos atores tem custos e tem consequências com 

atritos, muitas vezes, de forma inconsciente, que todos aqui vivemos. 

Em primeiro lugar, quero deixar uma palavra, vários outros que me antecederam fizeram-no da mesma forma, a quem se tenha 

sentido atingido por alguma coisa que eu tenha dito de forma menos simpática, menos educada. As minhas sinceras desculpas a 

quem se tenha sentido nessa posição, porque, como já disse aqui em outras circunstâncias, no final do dia é apenas política que 

estamos a fazer aqui e temos de ter a consciência que, como disse e bem o Senhor Deputado Paulo Pinto, um dia, no futuro, 

quando lerem as nossas intervenções, tenham isso presente, que o que estamos aqui a fazer é política por um bem comum que nos 

une a todos. 

Quero também deixar algumas palavras sentidas de agradecimento a quem termina hoje a sua vida política, o seu trabalho político. 

Já foram aqui referidos vários exemplos. 

Ao Senhor Presidente Luís Guimarães, quero deixar o meu sincero obrigado. Foi um Presidente de Assembleia Municipal, a meu 

ver, exemplar. Soube sempre dignificar, de uma forma única, esta casa com o seu sentido de trabalho e com o seu sentido de estar. 

O meu sincero obrigado. 

Quero também deixar uma palavra especial de apreço ao Senhor Vereador e meu amigo José Miguel Cunha. O teu trabalho, 

dedicação e abnegação em prol da Câmara Municipal são inquestionáveis e, como amigo, só posso ter imenso orgulho no trabalho 

que realizaste, porque em primeiro lugar somos amigos e em segundo camaradas. A melhor sorte para o futuro, tu bem mereces. 

O mesmo desejo a todos os outros Vereadores que terminam hoje o seu mandato. O meu obrigado a todos. 

Quero também deixar uma palavra de apreço a todos os Presidentes de Junta que por limitação de mandatos ou por opção terminam 

hoje a sua vida política. Cristina Passas, António Martins, Paulo Pontes, o meu sincero obrigado. Sei que fizeram tudo o possível 

em prol das suas Freguesias e dos seus fregueses. 

Para terminar os agradecimentos e as homenagens, quero deixar também alguns senadores desta casa que também hoje saem. Otília 

Lima, Eduarda Neiva Rosa, Jorge Pires, Humberto Cordeiro, António Figueiredo, Lídia Noura, Isabel Barreira e outros, quero 

generalizar a homenagem. Tudo o que foi feito aqui e, de facto, muitas vezes concordamos, muitas vezes discordamos, muitas 

vezes de forma veemente expusemos o nosso ponto de vista e, como disse o Senhor Deputado Rui Sá e bem, fizemo-lo, porque 

defendemos e porque acreditamos que o que estamos aqui a fazer e o que defendemos neste púlpito é o melhor para a nossa terra. A 

todos eles, o meu sincero obrigado, com votos de muito sucesso profissional e, especialmente, plenos de saúde. 

Em jeito de término, deixo um desejo para este período de campanha eleitoral em que estamos a entrar. 

Bem sabemos que quando a luta aquece se perde o norte e, por vezes, o discernimento enfraquece. No entanto, é importante, digo 

até imperioso, que se mantenha a elevação, o respeito e a educação na campanha, esclarecendo os nossos eleitores e propondo as 

melhorias e as alterações que desejamos de forma construtiva e correta. Só assim cumpriremos o nosso papel enquanto agentes 

políticos e só assim serviremos de forma útil o propósito de servir os nossos fregueses e os nossos munícipes e assim honrarmos o 

que nos une em primeiro lugar que é o voto e é o nosso amor por Mirandela. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal VIRGÍLIO TAVARES (CDS/PP) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Não vou fazer discursos como os que me antecederam. Entendo que este lugar não é para estarmos tristes, devemos estar contentes, 

porque estamos aqui, fizemos o nosso trabalho, fizemos o que pudemos, não nos foi possível fazer mais. 

Não vou falar muito, porque já falei aqui em outras Assembleias, na anterior fiz o balanço, o meu camarada de bancada - não tenho 

qualquer problema em lhe chamar camarada, porque a palavra “camarada”, para mim, não tem qualquer conotação política - 

Deputado Faustino da Cunha, há pouco referiu e não vou repetir aquilo que disse. 

Vou, sim, agradecer a todos a paciência de me ouvirem e pedir desculpa a alguém se eventualmente não ficou contente com as 

minhas palavras, nomeadamente a Senhora Presidente que às vezes não me respondia, não sei se ficava contente ou não, discordava 

dela, muitas vezes, mas toda a gente está de testemunha que era sempre, e foi, no aspeto positivo de contribuição para melhorar a 

atividade do Executivo em prol do concelho de Mirandela. 
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Foi sempre isso, como já foi dito, que nos pautamos e que penso que todos colaboraram, cada um à sua maneira e como puderam 

nesse sentido. Por isso, sobre essa questão, obrigado a todos. O futuro dirá o que é que vai ser de nós, mas, como alguém aqui disse 

hoje, somos cidadãos e temos sempre a oportunidade de vir a esta Assembleia falar, como público, se assim o entendermos. 

Quero encerrar com um aspeto. Dirijo-me ao meu colega de profissão e Deputado desta Assembleia, em relação à roda dos 

expostos, existe um trabalho publicado sobre a roda dos expostos de Lamas de Orelhão, porque também lá houve roda dos 

expostos. Era só para lembrar isso, porque ao fazer-se uma homenagem tem de ser do concelho e Lamas de Orelhão também faz 

parte do concelho. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. Foi um prazer estar convosco. Até sempre. 

 

---------- O Senhor Deputado Municipal JORGE HUMBERTO (CDU) disse: 

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

Senhor Presidente, prefaciando aquilo que disse o camarada antecessor, também acho que isto não é forma de deixarmos de exercer 

aquilo que é o mais elementar de cada ser humano: a sua atuação cívica. É para isso que cá estamos. A política faz parte dessa 

atividade cívica. 

Dizer algumas palavras, porque foi um desafio que nos fez o Senhor Presidente e bem, e depois da intervenção do Senhor 

Deputado José António Ferreira acerca do Senhor Presidente, não tenho adjetivos a acrescentar para lhe dizer que foi um prazer 

enorme, porque é a primeira vez que estou sentado nesta Assembleia Municipal, portanto, foi um prazer enorme lidar consigo como 

Presidente, é um orgulho e foi uma lição. Há uma coisa que quero reter e é esta que fica: o legado. 

O Presidente desta Assembleia vai deixar um legado, vais ser uma referência para o futuro e isso é o mais importante. Daí os meus 

parabéns pela forma exemplar e honesta com que dirigiu esta Câmara e da forma sempre amiga e prestável que não fazia outra 

coisa que não fosse essa. 

Dizer ao Senhor Vereador José Cunha que foi um prazer e destacar a sua dedicação, a sua honestidade e perceber que foi com 

prazer que se dedicou à causa pública. 

Ao Senhor Presidente não lhe vou dizer até amanhã nem até sempre, vou-lhe dizer até amanhã camarada, prefaciando o meu 

camarada Álvaro Cunhal. Ao Senhor Vereador José Cunha exatamente a mesma coisa: Até amanhã camarada. 

Aproveitando a deixa, vou dizer a todos, àqueles que vão ficar, deverão ser eleitos, àqueles que eu não digo que nos vão abandonar, 

porque sei que irão exercer a sua atividade cívica neste concelho, porque Mirandela está em primeiro lugar, há uma coisa que nos 

faz distinguir a todos. Aqui estamos a falar de política, estamos a falar de opções políticas, não estamos a falar de ataques pessoais 

nem de questões pessoais. Portanto, a única forma que eu soube estar aqui foi defender a causa pública da forma que eu acho que 

deve ser feita que é pelas opções políticas ideológicas. Espero que isso tenha sido por todos. 

Por isso, digo-vos a todos: Até amanhã camaradas. 

 

---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguieiras MANUEL FONTES (Independente) disse: 

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

Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público presente. 

Foram quatro anos de experiência. Como independentes somos poucos, mas somos bons. Caladinhos, não gostamos de guerras, 

ouvimos os mestres e fomos aprendendo com eles. Zelamos pelos nossos interesses. Guerras, “picardias”, foram boas? Até nos 

divertíamos com elas e porquê? Não eram as nossas guerras. 

Todos fomos eleitos pelo povo da nossa Freguesia. Era ali que estávamos sentados a zela pelo povo da nossa Freguesia. Essas 

guerrinhas não nos deram interesse comum de vir aqui discutir. Quanto menos se fala mais se ganha, quanto menos publicarmos 

mais conseguimos. Foi assim que o meu pai me ensinou. 

Portanto, quero agradecer a todos estes quatro anos. A diversão, às vezes era diversão autêntica. Tudo faz parte da política, segundo 

os mestres que o disseram, aqui, hoje e foi dito durante estes quatro anos. Às vezes custava-me a ouvir, mas faz parte da vida. Uns 

dizem “asneiras”, outros dizem coisas mais bonitas. Eu estou aqui e se calhar não estou a dizer nada, mas seja como for, um 

obrigado a todos por tudo. Gostei desta companhia. 

Desejo muitas felicidades a todos, foi um prazer estar convosco. Poderemos continuar ou não, mas estivemos cá quatro anos, 

criamos laços de amizade, criamos laços de convívio e foi muito bom. Foi pena não haver aqueles jantares de Natal que eram tão 

bons. 

Força! Felicidades para todos e cada um que colha aquilo que deseja. 

 

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

Senhor Presidente, Senhores Deputados. 

O dia de hoje assinala, simbolicamente, o encerrar de um percurso que em breve completaria quatro anos. 

Este é o palco real da política ativa. Este é o cenário de trabalho cujo objetivo primordial, e que deveria ocupar sempre a cena 

principal, é Mirandela e os mirandelenses. 

Este é o local onde se explicam, se anunciam, se discutem e se afirmam as políticas públicas que se constroem no futuro de 

Mirandela que sustentam a qualidade de vida e se exerce o poder social de uma forma livre e plural, segundo as escolhas dos 

mirandelenses. 

Quero, hoje, reconhecer e registar, com particular satisfação, que o trabalho que todos aqui empreenderam foi de enorme 

importância para a vida dos mirandelenses. Com sacrifício pessoal de todos em horas ininterruptas de leitura, de intervenção, 

saudável discussão, fomos capazes de vencer as adversidades do litígio pessoal, do conflito mesquinho e projetar momentos que 

não esqueço e onde todos aprendemos muito. 
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Política é isto. Discussão sã, afirmada, constatada e substancial de ideias assentes ideologicamente, claro, mas cujo foco tem 

sempre em vista Mirandela e as nossas gentes. 

Até os momentos menos felizes foram importantes, pois garantem experiências e práticas que não se devem repetir. 

Obrigada, Senhor Presidente da Assembleia, pela forma proficiente com que conduziu sempre os trabalhos e sempre honrou a 

democracia e a casa do povo. 

Obrigada a todos os Deputados Municipais, pois foram determinantes a aprovar, a reprovar e a impor pensamento construtivo e 

democrático. 

Obrigada a todos os funcionários do Município, em particular, neste caso, na Assembleia, os Órgãos Municiais, mas a todos os 

funcionários do Município sem exceção, pois sem eles a política não teria consequência material, execução prática, realização de 

obra e com eles, são eles que resolvem os problemas. Não podia deixar de lhes reconhecer, aqui nesta sede, o seu trabalho e a 

dedicação à causa pública. Grata e reconhecida, mas sobretudo privilegiada e muito honrada em servir este nobre concelho 

transmontano. 

Agradeço também aos órgãos de comunicação social, local e regional, pois foram importantes para a transparência e conhecimento 

a todos, pois prestar contas é honrar o voto. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta. 

Estamos marcados por uma pandemia, por um tremendo assalto à liberdade que nos condicionou, emocionou e nos impôs uma 

alteração substancial nas políticas e no trabalho. Como quase sempre, as tragédias naturais, ou outras, trazem consigo também 

oportunidades que devidamente tratadas podem servir para que se consigam ganhos no futuro. São estas oportunidades que 

devemos estudar e trabalhar em unidade, na procura de melhores soluções e dos meios humanos e financeiros para as implementar. 

Todos, mas mesmo todos, devemos estar disponíveis para este trabalho. Ciclópico, mas que é de todos e para todos. 

Para bem do concelho, Poder e Oposições devem compreender que terá de ser muito mais o que nos une, que são os interesses de 

Mirandela, do que aquilo que nos possa dividir, que são eventuais interesses pessoais ou de grupo. 

Todos, mas mesmo todos, devemos estar sempre disponíveis para apoiar as organizações, as instituições públicas e associativas, os 

grupos de representação cívica, enfim… as pessoas e a sua vida. 

O futuro ganha-se hoje desde que o saibamos prever e controlar as variáveis que temos ao nosso dispor e podemos controlar. 

A evolução tecnológica, sustentada em inteligência artificial, onde as revoluções, gémeas tecnologias de informação, poderão 

reestruturar não só as economias como as sociedades inteiras num território que ainda não se afirma digital, assola o nosso 

pensamento e pode trazer consigo um maior número de desfavorecidos, ou seja, mais desemprego e mais pobres no concelho por 

falta de informação, de formação para usarem estas tecnologias. 

No passado, como seres humanos, aprendemos a dominar o mundo externo, tendo pouco controlo sob os fenómenos externos. 

Aprendemos a construir barragens e a impedir rios de fluírem, mas não conseguimos impedir o envelhecimento no nosso corpo. As 

revoluções da biotecnologia e da tecnologia da informação vão pôr-nos ao leme do nosso mundo interior, permitindo-nos modificar 

e criar vida e preocupa-nos o nosso lugar relativo neste mundo acelerado e onde Mirandela tem que recuperar rapidamente o seu 

espaço. 

Assim, devemos ter uma atenção muito especial sobre a formação dos jovens que mais tarde irão trabalhar nas empresas do 

concelho e explorar o mundo novo com pressa e aqui temos que dizer “presente”. 

Em breve, voltaremos a este palco para dar continuidade política às intenções dos nossos cocidadãos. 

Importa pensar em tudo o que aqui fizemos e construímos. Importa refletir e vencer os desafios da baixa política. Importa aprender 

com os erros e recuperar apenas as boas práticas. Importa sonhar e, desde já, preparar o futuro de uma forma competente, mas 

sempre exigente. 

Termino com uma palavra especial para todos aqueles que colocam uma pausa na sua participação política ativa, que cessam 

funções, que encontraram outras formas de se representar politicamente, que querem descansar ou tão-somente viver. 

Ao Luís Guimarães, agradeço tudo, teremos saudades, desejando-lhe o melhor, como sempre. 

Ao José Cunha, reconheço inteligência, lealdade, dedicação e agradeço, em nome de todos quantos votaram em nós, todo o 

empenho, dedicação e competência que colocou ao serviço de Mirandela e dos mirandelenses. Deixaste o teu cunho pessoal em 

tudo o que fizeste e saberemos respeitar as tuas opções e o teu legado. Muito obrigada. 

Termino com um “até já”. Com um renovado e profundo abraço democrático a todos, com muito respeito e admiração por todos e 

com um reforçado desejo de que Poder e Oposição sejam realidades presentes, mas sempre cúmplices no futuro de Mirandela. 

Muito obrigada. 

 

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

Vou tentar fazer um pequeno resumo daquilo que foi o nosso desempenho nestes quatro anos e daquilo que é, na minha perspetiva, 

a avaliação final da Assembleia neste mandato. 

Começo por falar de mim… 

“O fato que hoje envergo nesta hora de despedida de fim de mandato, é o mesmo que enverguei há quatro anos no momento da 

minha tomada de posse. 

Não me refiro ao fato vestuário, pois naturalmente estou a falar no sentido figurado… 

Refiro-me a mim próprio, com os meus defeitos e qualidades, mas essencialmente com os meus valores e espírito de missão que 

sempre coloquei em prática nas minhas tarefas. 

Saio como entrei, sem cargos, sem benefícios financeiros e sem quaisquer dividendos pessoais ou sociais obtidos à custa desta 

função. 
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Como sabemos, nem sempre é assim, nem é assim com todos, pois o espírito de missão conjuga por vezes motivações muito 

peculiares. 

Há quatro anos aceitei um convite cujo objetivo era para mim quase impensável atingir. 

Esse objetivo e projeto consistia em vencer uma eleição autárquica e provocar a mudança política no nosso Concelho. 

Não foi um convite servido em bandeja de prata, como já aconteceu noutros momentos com outros protagonistas e haverá de 

acontecer no futuro. 

Foi um convite desafiante e com muito trabalho pela frente, mas que não deixou nunca de ser por mim reconhecido. 

Abracei esse projeto, lutei por ele, ajudei a vencer e não estou rigorosamente nada arrependido de o ter feito. 

Interrogo-me muitas vezes, se cumpri devidamente as minhas obrigações políticas e intelectuais em todo este percurso do mandato, 

com a verticalidade, coerência e lealdade que sempre impus a mim próprio. 

Embora não cabendo a mim fazer essa apreciação, posso, no entanto, afirmar que: 

Fui leal para com Mirandela, porque a coloquei sempre e aos seus superiores interesses, acima de tudo. 

Fui fiel para com os eleitores que em mim depositaram o seu voto, porque cumpri assiduamente e responsavelmente o mandato que 

me conferiram enquanto Deputado Municipal. 

Fui honrado para com este grande plenário da Assembleia Municipal, que me elegeu para seu Presidente, porque exerci a função de 

forma imparcial, dedicada e inflexiva, lutando muitas vezes contra ventos e marés, mas sempre firme e convicto de que essa era 

uma obrigação moral, legal e exigível de um presidente que se preze. 

Fui dedicado para com o partido pelo qual concorri, porque o servi… e nunca me servi dele para benefício próprio. Concorri como 

socialista e saio como socialista, filosofia política com que sempre me identifiquei. 

… e fui honesto para com a líder do projeto que integrei, porque fui genuíno e verdadeiro, nunca usando de hipocrisias ou falsas 

lealdades. 

Permito-me agora, tecer alguns comentários de apreciação e de avaliação à Assembleia Municipal em toda a sua plenitude, no 

percurso destes quatro anos. 

Primeiro, dizer-vos, que a ação da nossa Assembleia Municipal neste mandato, foi exatamente aquela que sempre idealizei. Intensa, 

combativa, participativa e responsável. 

Hoje, e após esta experiência, não a quereria de outra forma. 

Reconheço que houve excessos pontuais, mas tentarem avaliar-nos por esses irrelevantes momentos, será uma mera futilidade. 

Não vou falar das dezenas senão centenas de intervenções excelentes que ocorreram no atual mandato. 

Seria difícil. 

Mas não posso deixar de me referir ao dedicado trabalho dos líderes das diversas bancadas. 

No PSD, o Deputado Paulo Pinto foi incansável no cumprimento dos deveres de oposição. 

Lutou com garra e persistentemente e penso que ninguém poderá acusá-lo de não ter usado de todos os meios ao seu alcance em tal 

tarefa. 

Ser ou não ser bem-sucedido nestas batalhas, tem a ver com muitos fatores, nomeadamente a ação dos parceiros, a ação dos 

adversários e a ação do poder. 

No PS, o Deputado Rui Pacheco liderou com cautela, serenidade e responsabilidade. 

Nunca incendiou ou usou de pretensiosismos, práticas muitas vezes verificadas nas bancadas que apoiam o poder. 

Como sabemos, não é tarefa fácil ser-se da cor desse poder e ao mesmo tempo cumprir com as responsabilidades para com o nosso 

concelho e os nossos eleitores. 

O Deputado Rui Pacheco soube fazê-lo, como ficou bem patente, por exemplo, no processo Sacor. 

O líder da bancada do CDS, Deputado Virgílio Tavares, foi igual a si próprio: Atento, verdadeiro e oportuno. 

Elogiou e concordou com o Executivo quando entendia este estar a agir bem e criticou-o quando entedia que estava menos bem, 

mas fazendo-o sempre de uma forma construtiva e linear. Nas suas intervenções fez importantes alertas, apresentou sugestões e 

apontou possíveis soluções. 

O Deputado Jorge Humberto da CDU, cumpriu a meu ver e de forma exímia a sua filosofia partidária, foi vertical nas apreciações e 

soube de forma louvável separar o envolvimento político do envolvimento social com absoluta isenção. 

Nem toda a gente tem essa capacidade de separar as águas desta forma… 

Foi também uma voz permanente e valorosa na discussão da política local. 

Os Deputados independentes tiveram também uma participação valorosa individualmente e foram um forte contributo para a 

discussão e a valorização da Assembleia Municipal. 

Sobre a Comissão Permanente, tenho que salientar o trabalho de excelência que este grupo executou na preparação, 

aconselhamento e discussão de assuntos fulcrais para o bom funcionamento das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da AM. 

Foi um grupo coeso, dedicado e de excecional relação. 

Naturalmente que muitas das iniciativas ali tomadas, não tiveram a conclusão que quereríamos, nomeadamente: 

- o seminário com a Universidade do Minho, que pretendia dar continuidade a outros ocorridos no passado e ao qual o José António 

Ferreira dedicou muito tempo e trabalho; 

- a publicação de uma obra sobre 50 anos do poder local, com a qual o Virgílio Tavares gastou muito do seu tempo em estudo e 

investigação; 
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- as comemorações do 25 de Abril ao nível da Assembleia Municipal, com um sentido historiográfico, proposta do Jorge Humberto 

com total consenso de todos; 

E que somente não aconteceram…, por falta de algum entusiasmo do nosso Executivo, confesso, mas “são águas passadas”. 

No entanto, estas, tais como outras quaisquer iniciativas, só fariam sentido realizar em estreita partilha entre os dois Órgãos 

Municipais. 

Faltou também acontecer, lamentavelmente, a transmissão online das Sessões da Assembleia Municipal, mercê da atitude, de certo 

modo, benevolente da Senhora Presidente face ao comportamento desajustado dos prestadores… 

Desânimos à parte, quero prestar o meu profundo agradecimento a todos os elementos que integraram esta comissão e tanto me 

ajudaram no exercício das minhas tarefas. 

A Comissão Covid, que surge por proposta do Deputado Paulo Pinto e teve o aval deste plenário, funcionou regularmente, fez 

alertas importantes e acompanhou toda a evolução de controlo pandémico com o maior empenho. 

Para os todos os membros e para a Senhora Coordenadora da Proteção Civil Maria Gouveia que sempre nos acompanhou e 

elucidou, manifesto o meu maior apreço. 

A discussão sobre o desempenho do Executivo foi acontecendo ao longo de todo o mandato por este plenário, não me competindo 

acrescentar o que quer que seja sobre o assunto. 

A mim caberá apenas, e pretendo fazê-lo de forma isenta, algumas considerações sobre a prestação à Assembleia Municipal, por 

parte dos representantes do poder.  

O Executivo, representado na primeira pessoa a Senhora Presidente que nunca deixou de marcar presença, teve uma ação proactiva, 

deu resposta ao grosso das questões apresentadas pelos Deputados, mostrou dominar os dossiers e revelou um vasto conhecimento 

sobre todos os sectores da Câmara Municipal. 

Senhora Presidente da Câmara, 

A meu ver, o seu desempenho na Assembleia Municipal e nomeadamente no que tocou à segunda metade do mandato, foi notável. 

Naturalmente nem todos os membros pensarão da mesma forma… 

Mas a verdade é que foi positiva e corajosa na justificação das suas ações, (que fez praticamente sozinha), foi abrangente nas 

respostas, assumiu uma atitude determinada e segura e foi extremamente hábil na defesa dos seus pontos de vista. 

Uma referência também ao Vereador José Miguel Cunha, que quando chamado a intervir o fez com frontalidade e grande vontade 

de informar. 

Mas, há que aludir também àqueles estiveram presentes e com a Assembleia Municipal de Mirandela, das mais variadas formas. 

Em primeiro, os munícipes que nos quiseram acompanhar durante as Sessões, marcando apenas presença ou colocando assuntos do 

interesse do Município. 

Para todos, o nosso maior reconhecimento. 

Uma referência também à Comunicação Social, especialmente representada pelo Jornalista Fernando Pires, que nunca deixou de 

nos acompanhar e publicar sobre as grandes questões deste plenário. 

Quero também enaltecer o trabalho “invisível”, mas da maior importância, protagonizado pelos funcionários da Câmara que se 

encarregaram da logística, da informática e da prevenção. 

O seu profissionalismo foi sempre digno de nota.  

Outra peça fundamental no conjunto de tarefas e funcionamento da Assembleia, foi o realizado pelo denominado “Apoio aos 

Órgãos municipais/Assembleia Municipal”. 

Numa fase inicial, pudemos contar com a veterana Maria do Céu Inácio que nos orientou e ajudou nos primeiros passos, numa fase 

intermédia, obtivemos o suporte da sempre pronta e voluntariosa Betina Teixeira e na segunda metade do mandato pudemos dispor 

do excelente trabalho da Carla Assis, assistida pela eficaz Patrícia Gueirêz; todas elas funcionárias de excelência, que quero neste 

momento publicamente louvar. 

Por fim, os meus companheiros de Mesa da Assembleia, José António Ferreira e Luísa Torres Belchior. 

O trabalho por eles realizado e de forma alguma compensado monetariamente, traduziu-se em centenas de horas gastas em estudo 

da legislação, correções de atas, preparação das reuniões, análise dos erros, respostas aos munícipes e Deputados Municipais, entre 

outras. 

Naturalmente que eu estive sempre presente nesse extenuante trabalho, pois foi uma tarefa a três, a que tive ainda a acrescentar 

algumas dores de cabeça com a gestão de percalços variados, com a troca de correspondência (2.511 e-mails recebidos e 1192 que 

careceram de resposta) e com as muitas horas de comunicações telefónicas que ultrapassaram mensalmente o meu modesto 

plafond. 

Tenho de referir de que nenhum dos elementos da mesa, apesar disso, dispôs de qualquer cartão de dados móveis, telemóvel ou 

Tablet fornecido pelo Município, ao contrário dos nossos antecessores e prática comum na maioria dos Municípios, tal como 

acontece com os membros do Executivo que usufruem da totalidade desses equipamentos. 

Os três, fomos uma equipa plena, solidária, motivada e inflexível, partilhando do objetivo comum de nunca defraudar as 

expectativas de quem nos colocou nesta função. 

Senhores Secretários, companheiros e amigos, 

Resta-me confessar a minha satisfação, por terdes agido e sido, como realmente fostes. 

Obrigado. 

Termino, afirmando que foi uma grande honra ter presidido a este plenário e ter lidado com todos vós sem exceção. 
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Para mim, este cargo nem foi um desfio nem foi um peso, foi sim um trabalho gratificante por ter estado ao serviço do meu 

Município e pela oportunidade que tive de me relacionar de forma próxima com todos os Presidentes de Juntas e Deputados 

Municipais eleitos. 

O meu muito obrigado a todos. 

E assim, dou por encerrada esta última Sessão da Assembleia Municipal do mandato 2017/2021.” 

 

 

 

---------- 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 20 horas. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal; 

 

__________________________ 

Luís Augusto de Melo Guimarães 

 

A Primeira Secretária; 

 

__________________________ 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

 

O Segundo Secretário; 

 

_____________________________ 

José António Costa Ferreira 

 


