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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

REALIZADA EM 
 

28 DE SETEMBRO DE 2021 
 
 

 
 

 
------Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de 2021, nesta vila de Arganil, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Arganil, sob a presidência do Senhor Presidente, Luis Paulo Carreira 
Fonseca da Costa e com a presença dos Senhores Vereadores Luis Miguel das Neves 
Campos Almeida, Érica Geraldes Castanheira, Rui Miguel da Silva e Tyoga Shylo 
Norma Macdonald e comigo, Odete Maria Paiva Fernandes, assistente técnica.--------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram dez horas.- 
 
------A Câmara Municipal justificou as faltas da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador Fernando Vale, que não puderam estar presentes por motivos profissionais.- 
 

 

PERIODO ANTES DA 
ORDEM DO DIA 

 

 
------Pediu a palavra o senhor vereador Rui Silva para referir que “desde já as 
felicitações aos munícipes eleitores do Concelho de Arganil, pela atitude exemplar 
neste acto eleitoral.-------------------------------------------------------------------------- 
------As felicitações ao PSD, nomeadamente ao Presidente da Câmara, pela vitória e 
reeleição no cargo.--------------------------------------------------------------------------- 
------Felicitações a todos os autarcas eleitos.---------------------------------------------- 
------Esta é a última reunião deste executivo e por isso, também, o meu último acto 
político.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Quatro anos de outros tantos 20 que os antecederam e para todos eles este 
denominador comum de tudo ter feito o que consegui e o que pude. E aqui retomo 
com saudade, admiração e respeito o Dr. Fernando Vale a quem tantas vezes ouvi, 
“quem faz o que pode faz o que deve”.----------------------------------------------------- 
------Todo um trabalho que certamente foi enaltecido por uns e negado por outros.--- 
------Fica-me a certeza de não ter peso na consciência, para tudo dei o meu melhor e 
concentro em mim a elevada honra de seguir a vontade dos Arganilenses que me 
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elegeram. O meu sincero obrigado para todos, com a esperança de ter conseguido 
corresponder à confiança que em mim depositaram.-------------------------------------- 
------O meu objectivo foi sempre o Concelho e a vontade foi sempre construir para os 
Arganilenses.--------------------------------------------------------------------------------- 
------A prova é ter pautado o rumo e o caminho de, mesmo na oposição, estar na 
política pela positiva, apoiando sempre o que entendia estar bem.----------------------- 
------Segui a boa norma da consciência pelo colectivo, aprendi a ver muito do que é 
mais importante para além da política partidária. Temos que trabalhar pelo Concelho 
e é isso que tenho feito.--------------------------------------------------------------------- 
------Findo este mandato revelo o bom entendimento entre a Posição e a Oposição, 
pela diferença, e sendo diferentes sempre souberam respeitar-se. O meu 
agradecimento.------------------------------------------------------------------------------- 
------Hoje o poder autárquico está muito pelo lado do poder, coisa que não acontecia 
no passado recente, ou seja, as competências do Presidente da Câmara foram 
amplamente ampliadas e a oposição quedou-se pelos assuntos não tão importantes.-- 
------Prefiro como dantes, alargar o poder do órgão executivo abre a discussão, 
intensifica o debate e o Poder Local ganharia outro dinamismo, em suma, ganharia o 
Concelho.------------------------------------------------------------------------------------- 
------O próximo mandato terá muitos e grandes desafios, com mais facilidade em 
conseguir financiamentos. A dita “bazuca” vai injectar muito dinheiro e para isso é 
preciso pensar em projectos estruturantes para o Concelho, com critério e com o 
máximo rigor. É esse o meu desejo.-------------------------------------------------------- 
------Reitero o abraço aos membros do actual executivo e aos eleitos, desejando-lhes, 
para bem do Concelho, os maiores êxitos no futuro.”------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o senhor vereador Luis Almeida para referir que “no dia de 
hoje não poderia escapar ao tema da actualidade - as eleições autárquicas; saudar 
em primeiro lugar, todos aqueles que estiveram envolvidos e que contribuíram para 
que a realização dos diversos actos eleitorais fosse um sucesso, sem incidentes. 
Constato que a abstenção subiu no nosso concelho de um acto autárquico para o 
outro, em 6%, o que nunca é bom, mas, ainda assim, cabe-nos a nós, enquanto 
agentes políticos, procurar contrariar essa tendência. Considero que foi dado um 
passo importante, sobretudo ao longo do último ano, em que, em articulação com as 
Juntas de Freguesia, foi possível realizar um trabalho profícuo de estreita colaboração, 
de modo a procurar estimular um aumento do recenseamento no concelho, 
nomeadamente cidadãos nacionais, porque é sabido que muitas vezes, temos muita 
gente no território que habita 9 ou 10 meses por ano e por razões diversas, algumas 
resultantes do próprio desconhecimento, não estão recenseadas no concelho e isso 
prejudica-nos, por todos os motivos que conhecem. Mas também um trabalho de 
maior proximidade com a população migrante, num concelho que tem cerca de 700 
cidadãos de origem estrangeira e que não pode limitar-se a ter apenas algumas 
dezenas de recenseados; desse trabalho conjunto, resultou, para já e no imediato, 
manter o objectivo mínimo dos 10 mil eleitores e esperar que as acções e a estratégia 
delineada, por este executivo e pelo próximo, sejam capazes de inverter esta 
tendência de desertificação e de fixação de pessoas.--------------------------------------  
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------Relativamente ao acto em si, regozijo-me pelo facto da maioria do eleitorado do 
concelho ter dado nota positiva ao trabalho levado a cabo por este executivo nos 
últimos 4 anos. Um trabalho que como sabem, se pautou por um esforço acrescido, 
devido às várias dificuldades com que nos deparámos e com as quais ainda lidamos; 
não foi um mandato nada fácil mas, ainda assim, foi possível manter o foco e procurar 
cumprir com a maioria dos compromissos que assumimos em 2017. Isso foi notório, 
resultando no reforço de votação no PSD. Significa que a maioria da população 
reconheceu o trabalho realizado ao longo destes 4 anos, sendo para mim de salientar 
como positivo. Depois, dizer que esta votação demonstra que as pessoas e o 
eleitorado sabem distinguir o voto, ou seja, hoje em dia as pessoas separam o que 
são as eleições locais daquilo que são as eleições nacionais ou europeias. Isto porque, 
a dada altura, havia vários agentes políticos que colocavam cartas na mesa, quase 
que a fazer astrologia política, vaticinando que o PSD, uma vez prejudicado nas 
eleições quer europeias, quer legislativas, com votações muito abaixo daquilo que é 
habitual e, sobretudo é tradição neste concelho, sairia claramente derrotado nas 
eleições autárquicas. O que é certo é que os eleitores, chegados à eleição local, 
souberam separar as águas e souberam fazer essa destrinça, entre aquilo que são os 
resultados nacionais e aquilo que são os resultados locais. Termino e não poderia ser 
de outra forma, agradecendo ao Vereador Rui Silva e à Vereadora Tyoga a oposição 
construtiva e sempre presente, reconhecendo a forma como pautaram a vossa 
oposição com elevação ao longo dos 4 anos. Queria pois, reconhecer e enaltecer o 
vosso contributo e fazer esse reconhecimento aqui.”--------------------------------------  
 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para “fazer alguns considerandos muito 
rápidos; não tenho a certeza que, do ponto de vista do cronograma esta seja a nossa 
última reunião, mas acho que não fará muito sentido estarmos depois aqui a agendar 
outra para cumprir calendário.--------------------------------------------------------------  
------Quero fazer uma nota de grande reconhecimento e o senhor vereador Rui Silva 
certamente recordará o pedido que lhe fiz e o compromisso que assumimos no início 
do mandato; relembrando aquilo que foi a nossa história de relacionamento pessoal à 
mistura com o relacionamento político, nem sempre foi muito pacífico, mas quero 
reconhecer o esforço que todos fizemos, o senhor, a vereadora, eu próprio também, 
de mantermos aqui uma grande elevação nas funções que nos foram confiadas e de 
percebermos que há formas de relacionamento que são correctas e outras que não 
fazem sentido. Quero sublinhar e agradecer muito essa elevação com que esteve 
nestes 4 anos na Câmara Municipal; acho que também a forma como pautámos o 
relacionamento também ajuda e contribui para dignificar este órgão que é, 
porventura, não o sendo formalmente, mas do ponto de vista prático, sabemos que é 
o órgão mais importante do município.-----------------------------------------------------  
------Também à senhora vereadora Tyoga os contributos que deu, a colaboração, a 
presença que sempre manifestou e também acho que conseguimos e isso é algo que 
também fica na história do concelho, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, 
conseguimos olhar para o importante e desligar do acessório; quero dizer que houve 
assuntos que mesmo para vós, teria sido muito mais simpático ou muito mais fácil, do 
ponto de vista da partidarite, votar contra porque sim, e optaram, como disse há 



 
 
 
 
 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  A R G A N I L  
CÂMARA MUNICIPAL  

 

  
                            RR ee uu nn ii ãã oo   dd ee   CC ââ mm aa rr aa   dd ee   22 88   dd ee   SS ee tt ee mm bb rr oo   dd ee   22 00 22 11   

 

4

pouco o senhor vereador Rui Silva e bem, optaram por olhar para os interesses do 
concelho e, partidarites à parte, puseram os interesses do concelho acima dessas 
partidarites. Quero reconhecer esse vosso esforço e essa vossa forma de estarem aqui 
na Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------ 
------À vereadora Érica que muda também agora de funções, agradecer os contributos 
que deu, e reconhecer ao mesmo tempo a dificuldade que tivemos todos 
colectivamente que ultrapassar, no município e na Câmara, nestes 4 anos e algumas 
delas bem patentes nas áreas que lhe foram confiadas, mas como alguém dizia, isto 
se fosse fácil não era para nós, e portanto é com as dificuldades também que 
ganhamos fibra e que andamos para a frente. Queria fazer esta nota de 
agradecimento a todos pelos vossos contributos, pela vossa dedicação ao concelho.--- 
------Fazer também um apontamento relativamente ao que o senhor vereador Rui 
Silva referiu, aquilo que são os proclamados ou os prometidos milhões e milhões para 
o nosso país; na noite das eleições já comecei a ouvir algumas cobranças dessas 
promessas; é certo que até agora isto foi chamado de bazuca, mas quem já andou 
aos tiros aos pássaros, com pressões de ar, sabe que há uma coisa que é os tiros de 
pólvora seca, e portanto neste momento ainda só estamos nos tiros de pólvora seca, 
estamos todos muito ansiosos para que isto comece a ter alguma concretização 
porque a última coisa que pode acontecer é passar-se um discurso para a opinião 
pública, de dinheiro a rodos por todo o lado, e ele depois não aparecer. E até este 
momento, de concreto, e para aquilo que tem a ver com a vida dos municípios, a 
única coisa que foi publicada foi um Aviso relacionado com a reconversão de zonas 
industriais, de manifestações de interesse para redes de combate a incêndios, ou de 
prevenção, de tecnologia 5G, produção de electricidade, em que se trata de um Aviso 
que já está afunilado apenas para 4 municípios de todos os 100 da região centro. 
Estamos muito expectantes. Também quero dizer e tranquilizar-vos que a nossa 
estratégia que definimos para os próximos 4 anos alinhada com aquilo que são as 
linhas orientadoras nomeadamente ao nível dos financiamentos quer do Plano de 
Recuperação e Resiliência, quer daquilo que é também o Programa PT 2030, já um 
novo ciclo de financiamento, o que significa que, pelo menos em termos teóricos, em 
algum momento vão sobrepor-se aqui linhas de financiamento e temos que ter os 
projectos devidamente alinhados com essas mesmas linhas de financiamento; todos 
sabemos que é isso que, na hora da verdade, faz a diferença.---------------------------  
------Também não posso deixar de partilhar convosco que continua a preocupar-nos o 
processo de Transferência de Competências que decidimos todos, colegialmente, 
empurrar o mais para a frente possível, mas os relatos que ouço de alguns dos meus 
colegas, que já as assumiram, são verdadeiramente assustadores; de repente a 
informação que chega é que, nomeadamente na área da saúde e não falo de Arganil, 
porque ainda não estamos nessa situação, mas há concelhos em que as 
remunerações dos trabalhadores, só em horas extraordinárias, duplicam aquilo que 
estava identificado como despesa, apuramento da despesa, que depois tinha 
correspondência em termos de transferência para os municípios; o que significa que 
só em recursos humanos alguns municípios estão a ter um buraco de metade daquilo 
que pagam aos colaboradores e isso é uma coisa verdadeiramente danosa para os 
municípios. Nós ainda temos aqui alguns meses até Março para tentar esmiuçar este 
processo, mas quero manifestar a minha preocupação relativamente a isto.------------ 
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------Quero aproveitar, neste momento em que estamos aqui de alteração de 
mandato mudança de mandato, para agradecer a confiança que os nossos 
concidadãos nos manifestaram neste projecto, uma confiança reforçada e que 
constitui para nós motivo de maior responsabilidade ainda para o trabalho que temos 
para fazer nos próximos 4 anos. Agradecer mais uma vez a vossa colaboração neste 
percurso de 4 anos; um percurso difícil, mas penso que o resultado é bastante 
positivo.”-------------------------------------------------------------------------------------  

 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Acta na íntegra, em minuta, no final da reunião, nos termos do número três 
do quinquagésimo sétimo artigo da lei nº setenta e cinco/dois mil e treze, de 
doze de Setembro.------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

ENCERRAMENTO 

 
 
------E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 
quando eram dez horas e trinta minutos, e para constar se lavrou a presente acta que 
eu, Odete Fernandes redigi e vou assinar, junto do Senhor Presidente.------------------ 
 
 
 
 

 
____________________________________ 
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