Câmara Municipal

- Senhor Secretário de Estado da Internacionalização Professor
Doutor Eurico Jorge Nogueira Brilhante Dias, Excelência.
– Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal;
– Exmo Senhor Vice-Presidente da CCDRC;
– Exmo Senhor Dr. Artur Jorge Saraiva, Provedor do Munícipe de
Carregal do Sal;
- Exmo Senhor Engº José Manuel Figueiredo, Presidente da NACO
– Exmos Senhoras e Senhores Deputados;
- Exmo Senhor Comandante do Posto da GNR de Carregal do Sal;
- Exmo Senhor Comandante Operacional Distrital de Viseu, meu
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caro amigo Miguel Ângelo;
- Exma Senhora Diretora da Segurança Social de Viseu;
- Exmo Senhor Diretor Diretor do Centro de Emprego de Tondela;
- Exmo Senhor Coordenador Executivo da ADICES;
– Exmo Senhore Vereador da Câmara Municipal de Nelas;
– Exmos Senhores Vereadores, Membros da Assembleia
Municipal;
– Exmos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia,
elementos das Assembleias de Freguesia;
– Exmos Senhores Representantes dos Bombeiros Voluntários de
Carregal do Sal, de Cabanas de Viriato, da Delegação de Oliveira
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do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa e da Sociedade
Filarmónica de Cabanas de Viriato;
– Exmos Senhores Representantes das Empresas que vão ser
distinguidas;
- Confraria de Carregal do Sal;
– Demais entidades presentes;
– Outras Associações presentes;
– Comunicação Social;
– Minhas Senhoras e Meus Senhores;
– Munícipes de Carregal do Sal.
Permitam-me iniciar a minha intervenção agradecendo sentida e
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calorosamente a presença de Sua Excelência, o Senhor
Secretário de Estado da Internacionalização, Professor Doutor
Eurico Jorge Nogueira Brilhante Dias.
Muito bem-vindo Senhor Secretário de Estado.
Sejam todos bem-vindos ao concelho de Carregal do Sal, às
Comemorações do Feriado Municipal.
Este dia especial para as gentes deste concelho marca o
encerramento das Festas concelhias.

Ao longo dos últimos 8 dias, as Festas do Concelho, alicerçadas
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num programa intenso, abrangente e multifacetado que misturou
artistas de renome com a “prata da casa”, traduziram a pujança
do movimento associativo concelhio.
Sob a auréola da folia e dos sabores deliciosos dos pratos típicos,
dos enchidos, dos queijos, da doçaria, dos néctares e dos licores
desta nossa região demarcada, as Festas do Concelho foram
ponto de encontro e de reencontro de amigos e de familiares.

Organizadas pela Associação Humanitária de Bombeiros
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Voluntários de Carregal do Sal com o apoio da Câmara Municipal,
as Festas do Concelho constituem e devem continuar a constituir,
por isso, um reconhecimento efetivo às nossas gentes e um
cartaz privilegiado de divulgação dos valores do concelho, assim
saibam as organizações pautar a sua conduta.
Na sua quinta edição, parte integrante das Festas do Concelho,
surge a Feira Industrial e Comercial de Carregal do Sal.
Tendo sido uma aposta ganha deste executivo no seu anterior
mandato, o desenvolvimento e o engrandecimento da Feira
Industrial e Comercial é um foco que deverá conciliar vontades,
unir esforços, reunir sinergias, sob pena de se autoextinguir.
É urgente repensar a sua orgânica e adicionar-lhe um maior
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dinamismo que, claramente, este ano com maior evidência, tem
vindo a perder.
Jamais se poderá pensar que as coisas se resolvem por si, ao
sabor do improviso, sem estratégia e ações concretas.
Senhor Secretário de Estado
A Câmara Municipal de Carregal do Sal continua a entender que o
Concelho e os munícipes são a razão primeira e última da sua
ação e, por esse facto, continua de alma e coração a sua labuta
diária em prol do desenvolvimento deste torrão beirão.
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A catástrofe dos incêndios do mês de outubro do ano passado
ditou leis que alteraram por completo todos os planos assumidos
por este executivo.
O peso das circunstâncias, das responsabilidades e das
exigências legais criou um colete de forças do qual não é fácil
sair. Os recursos materiais, mas sobretudo os recursos humanos,
pela sua escassez, criam obstáculos de monta. Não se torna fácil
gerir e fazer nestas circunstâncias.
Mas jamais viraremos a cara à luta!
Jamais nos deixaremos vencer pelas dificuldades!
Dizíamos há um ano, em jeito de balanço do mandato anterior:
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Cito.
“Desde a primeira hora deste mandato, colocámos em marcha
ações de planeamento até então inexistentes e definimos
estratégias que hão de sustentar o desenvolvimento do concelho.
Os valores concelhios, a realidade local, a capitalização dos
recursos endógenos como importante fonte de riqueza, as nossas
virtudes e constrangimentos constituem os pilares do Plano
Estratégico e dos Planos Estratégicos Setoriais ao nível da
Sustentabilidade e do Ambiente, da Cultura e da Educação, das
Obras Públicas e do Ordenamento do Território, do Emprego e da
Competitividade.
O enquadramento atual não se compadece com amadorismos e
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improvisos nem com decisões e opções tomadas ao sabor dos
ventos.
Chega de sermos vítimas de ações não planeadas e não
estruturadas.
Carregal do Sal é um concelho com enormes potencialidades e
com gente capaz e empreendedora que, na hora H, sabe
arregaçar as mangas e ir à luta.”
Fim de citação.

Senhor Secretário de Estado
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Minhas senhoras e meus senhores
É disso mesmo que se trata; de arregaçar as mangas e ir à luta. E
este executivo já o fez.
Tem sido uma luta desigual pelas circunstâncias que já enumerei.
Mas, permita-me, Senhor Secretário de Estado, nesta luta que
pressupunha o apoio efetivo e incondicional do poder central,
temos vindo a constatar uma distância e um vazio que, perdoeme a frontalidade, nos tem atormentado.

A falta de respostas concretas àquilo que rotulamos de banal têm
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conduzido a um vazio emocional que nos corrói e para o qual não
encontramos explicação.
Veja, a título de exemplo, Senhor Secretário de Estado. Há meses
que esperamos resposta por parte da Senhora Secretária de
Estado do Turismo relativa ao pedido por nós formulado
relativamente ao financiamento do nosso projeto da ciclovia de
Carregal do Sal, uma mais valia no âmbito da valorização e
desenvolvimento turístico do concelho e da região que ligará
diretamente Aristides de Sousa Mendes à ciclovia do Dão e de
forma indireta às ciclovias do Vouga e do Mondego.
Mas outros vazios se enraízam como a agonia dos avisos de
candidatura ao POSEUR com a sua complexidade e raridade,
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bem diferente das palavras que já nos foram proferidas.
Não poderia, Senhor Secretário de Estado, deixar passar em
branco esta passagem de um membro do Governo pelo nosso
concelho, sem lhe transmitir os constrangimentos que temos
vindo a sentir.
Peço-lhe, por isso, desculpa por qualquer desconforto que estas
minhas palavras lhe poderão causar.

Senhor Secretário de Estado
Minhas senhoras, Meus senhores
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Presenciámos nesta Cerimónia a tomada de posse do Provedor
do Munícipe de Carregal do Sal. Uma palavra de muito apreço e
de felicitação ao Dr. Artur Jorge Saraiva, com o desejo de que este
mandato seja profícuo em relação aos munícipes e ao concelho.
Simultaneamente, um desejo; que todos saibamos tirar partido e
usufruir desta ferramenta que a democracia colocou ao nosso
dispor.

Depois, a Condecoração nesta hora atribuída ao NACO – Núcleo
Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha, fruto de uma política
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de reconhecimento público cuja implementação transita do
mandato anterior.
No caso em apreço, a atribuição da Medalha de Mérito Municipal
Cultural – Grau Prata, tendo como fundamento a realização de
iniciativas culturais multifacetadas, de relevante interesse
municipal, alicerçadas nas valências da Coletividade. Destacamse das atividades desenvolvidas, o Teatro e a formação de jovens,
o apoio a outras entidades, a preservação de valores concelhios e
bem assim a criação do recente Coro Polifónico NACO CANTAT.
A ação desenvolvida pelo NACO, para além de merecer o
reconhecimento da comunidade carregalense e das
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comunidades de outros municípios limítrofes, levou a que fosse
distinguido, em dois mil e quinze com a atribuição do Prémio
“Produção Artística Teatro” ao Grupo de Teatro “Mãos à Obra!” e,
mais recentemente, a quatro de abril do corrente ano, com o
“Prémio Cultura”, atribuído pelo Jornal do Centro, na Gala
“Celebração da Primavera”, que decorreu no Teatro Viriato, em
Viseu.

Ao NACO, uma palavra de apreço, de agradecimento e de
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e, simultaneamente,
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o desejo de que esta condecoração seja o alicerce e a motivação
para um caminho de honra e de glória, potenciador de outros
reconhecimentos públicos.
Finalmente, a distinção das empresas concelhias:
PME Excelência 2017 e PM Líder 2017: Texla automotive Têxteis,
Lda; Dimoldura – Molduras e Componentes, S.A.; Encontrus –
Sociedade Hoteleira, Lda.

PME Líder 2017: Carregal Alimentar – Comércio de Produtos
Alimentares, Lda; Euroralex – Confeções, S.A. e Ripórtico
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Engenharia, Lda, com a pretensão de manifestar o
reconhecimento por parte do município à capacidade
empreendedora e vencedora do tecido empresarial concelhio.
Senhor Secretário de Estado
É por todos reconhecido o importante papel que os municípios e
os nossos autarcas desempenham no apoio à estratégia de
internacionalização das nossas empresas, no apoio ao
empreendedorismo de base local e na atração de investimento.
Os municípios e os seus autarcas são já hoje facilitadores e criam
as condições, que estiverem ao seu alcance, para que as
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empresas façam o seu caminho e desenvolvam uma vocação
exportadora e de internacionalização. Temos já muitos bons
exemplos, na nossa região, deste trabalho.
Contudo, ouso dizer que teremos de ir mais longe e que
queremos ir mais longe em todo esse processo no qual Vª Exª
assume, decorrente das funções que exerce, um papel essencial.
É urgente que, concertadamente, poder local e poder central
deem as mãos no apoio às empresas que assumam o desiderato
da exportação e da internacionalização.
Saibamos, pois, estar à altura dessa responsabilidade.
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Senhor Secretário de Estado
Minhas senhoras, Meus senhores
O concelho de Carregal do Sal é um concelho dinâmico.
É um concelho com recursos naturais, patrimoniais e um
edificado de excelência.
É um concelho com condições privilegiadas para a potenciação
dos seus recursos endógenos, ligados à floresta e à agricultura.
É um concelho que tem condições para vingar em termos de
atração turística.
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Como disse no início da minha intervenção, toda a nossa
estrutura foi abalada pela tragédia de outubro do ano passado.
Porém, esse abalo, não nos retirou a vontade férrea de fazer, em
prol dos munícipes, do concelho e da região.
No imediato, temos, a diversos níveis, ações agendadas,
planificadas e projetadas e vontades expressas que exigem de
todos, incluindo o poder central, uma colaboração partilhada.
Enumero, em jeito de exemplo:
- Reestruturação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais
do Concelho.
21

Câmara Municipal

Um projeto que tem tanto de grandioso como de necessário,
alicerçado em efetivas catástrofes ambientais cujo
desenvolvimento se iniciará muito em breve com o início das
obras na ETAR de Currelos.
- Recuperação da Casa do Passal.
Casa de Aristides de Sousa Mendes em Cabanas de Viriato e que
deu ao País e ao Mundo, uma lição prática de aplicação dos
valores humanitários e da tolerância, com sacrifícios pessoais
muito elevados, cujo Projeto de Requalificação e Musealização se
encontra a aguardar parecer do Ministério da Cultura.
- A abertura do concelho à implementação massiva da Cultura do
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Pinheiro Manso enquanto filão de desenvolvimento económico e
de defesa e proteção do solo que, após outubro de 2017,
acompanhada pela cultura do carvalho, tomou contornos ainda
mais abrangentes e que culminou num projeto de apoio à
reflorestação, com acompanhamento técnico da Associação de
Produtores Florestais do Planalto Beirão.
De janeiro de 2018 até à presente data, temos pedidos de cerca
de 50 000 pinheiros mansos e de cerca de 10 000 carvalhos,
que a Câmara Municipal fornecerá graciosamente e cuja
distribuição está prevista para o início do próximo outono. Foram
já distribuídos cerca de 1600 carvalhos.
- A já citada ciclovia de Carregal do Sal, projeto integrador e
agregador no contexto regional do qual, como disse, se encontra
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em stand-by, aguardando apenas resposta às nossas pretensões
de financiamento.
Renovo, nesta hora, a minha convicção de que o concelho deverá
saber criar pontos de alavancagem que, certamente, se tornarão
fundamentais para o seu desenvolvimento.
Dinamismo!
Estratégia!
Modernização!
São os conceitos-chave deste processo.
Senhor Secretário de Estado
Minhas senhoras, Meus senhores
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Termino a minha intervenção com uma palavra de
agradecimento, aos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal e
de Cabanas de Viriato, à Delegação de Oliveira do Conde da Cruz
Vermelha Portuguesa e à Banda da Sociedade Filarmónica de
Cabanas de Viriato pelo inquestionável contributo que deram a
estas cerimónias do Feriado Municipal.
Agradeço, uma vez mais, a presença de todos vós,
particularizando, permitam-me, na pessoa do Senhor Secretário
de Estado.

O MEU MUITO OBRIGADO A TODOS EM NOME DO MUNICÍPIO
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Disse.
Carregal do Sal, 16 de julho de 2018
O Presidente da Câmara,
Rogério Mota Abrantes.
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