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Benjamim Rodrigues, 55 anos, cirurgião ortopédico. A freguesia de Talhas, no 
concelho de Macedo de Cavaleiros é mais do que o berço. Aqui foi presidente da junta 
de freguesia e começou a sua vida política, há cerca de 10 anos. A 1 de Outubro de 
2017, “o médico amigo do povo” assumiu o cargo de presidente da câmara de Macedo 
de Cavaleiros. É tempo de fazer um balanço

Teófi lo Vaz e Maria J. Canadas

O Sr. é mesmo de Mace-
do de Cavaleiros?

Sim, as minhas origens es-
tão todas em Macedo de Ca-
valeiros, mas posso dizer que 
nasci acidentalmente na ci-
dade do Porto. Os meus pais 
iam para os Açores e nasci na 
maternidade Júlio Dinis.

A sua ligação a Talhas, 
onde foi presidente da junta, 
serviu-lhe como instrumen-
to de eficácia para as fun-
ções como presidente da câ-
mara?

Pode ser um percurso na-
tural. Ter a noção do que é 
gerir uma pequena localida-
de é um princípio e um en-
sinamento para gerir depois 
uma autarquia.

Ficou famoso, naquela 
altura, porque era um mé-
dico que, sendo presiden-
te da junta, proporcionava 
também consultas à popu-
lação da freguesia. Ao nível 
do concelho, também é pos-
sível pensar numa forma de 
acção política com estas ca-
racterísticas?

Já o faço, mas sem inten-
ções políticas, como é óbvio, 
só com intenções humanitá-
rias, sempre o fiz e continuo 
a fazer. Posso dizer que rece-
bo, diariamente, várias pedi-
dos de pacientes para auscul-
tar a minha opinião relativa 
a tratamentos e que manifes-
tam as suas queixas através 
de várias formas, como email 
e outras.

Relativamente à questão 
que se colocou, há uns me-
ses, quando o Dr. Benja-
mim Rodrigues considerou 
que haveria condições pa-
ra poder recuperar alguma 
da sua actividade cirúrgi-
ca, isso já está a ser concre-
tizado?

Sim, a pedido de vários 
munícipes e pacientes anti-
gos. Estou a exercer as mi-
nhas funções de forma con-
dicionada, não posso auferir 
qualquer vencimento, estou a 
realizá-lo “pro bono”. No en-

“Quando temos ideais, os proventos financeiros são secundários”

tanto, faço-o por períodos in-
tervalados de quinze dias, ha-
bitualmente, e isso permite-
-me também, em simultâneo, 
manter o contacto com os 
utentes, com os profissionais 
com quem deixei óptimas re-
lações e também manter a 
proximidade dos estabeleci-
mentos hospitalares da nossa 
região, contribuindo também 
para desafoguear um pouco a 
intensidade da afluência que 
os utentes procuram junto 
dos estabelecimentos hospi-
talares da nossa ULS. Nesse 
sentido, depois de um acor-
do e facilitação por parte do 
Ministério da Saúde e tam-
bém a colaboração por par-
te do Conselho de Adminis-
tração da ULS, conseguimos 
aqui chegar a um processo si-
nérgico, em que poderemos 
contentar não só os utentes, 
mas também eu próprio, que 
posso manter alguma activi-
dade, sem me desligar com-
pletamente do que é a minha 
profissão.

Quando o Dr. Benja-
mim esteve um ano à fren-
te do serviço de ortopedia 
do Hospital de Faro, dizia-
-se que a região estava bem 
servida ao nível da cirurgia 
ortopédica mas, pelos vis-
tos, rapidamente as coisas 
mudaram. Agora há dificul-
dades?

Algumas dificuldades, 
mas são relativas. Isto é um 
mal de que enferma a nossa 
região. Durante muito tem-
po tínhamos um corpo de 
médicos, neste caso de or-
topedistas, que tinham qua-
se todos a mesma idade e que 
foram envelhecendo. Neste 
momento estamos a ter uma 
quantidade de clínicos em 
idade de pré-reforma e re-
forma. É natural que dentro 
de dois, três, quatro anos, te-
nhamos aqui um grande dé-
fice. Existe um esforço gran-
de por parte do conselho de 
administração para colmatar 
esse défice. Este ano tivemos 
mais uma colega nova, que 
veio do litoral que, de cer-
ta forma, está a tentar equi-
librar esse défice. 

Tem vindo a perder mui-
to dinheiro durante este 
ano. Vale a pena perder es-
se dinheiro?

Quando temos ideais, o 
aspecto monetário e materia-
lista é secundário.

Vamos à análise do que 
tem sido o primeiro ano de 
mandato. Teve muitas sur-
presas quando chegou à câ-
mara?

Sem dúvida. Tinha algum 
receio de encontrar algumas 
irregularidades, de encontrar 
dívidas grandes, mas ape-
sar de tudo não esperaria en-
contrar dívidas tão mal geri-
das. Tivemos surpresas na dí-
vida mais preocupante que é 
a das águas, que é um cancro 
financeiro autêntico dentro 
do município, muito mal ne-
gociado. Foi uma cedência de 
dívida das Águas de Portugal 
à Caixa de Crédito Agríco-
la, a ser paga em quatro anos. 
Estamos a falar de uma ges-
tão de dívida completamente 
ruinosa.

Tendo em conta que a 
Águas de Portugal utiliza a 
água do Azibo para forne-
cimento também ao conce-
lho de Bragança, parece-lhe 
que o negócio está bem de-
lineado? 

Neste momento estamos 
em negociação, no âmbito da 
CIM, com a tutela, para im-
plementar um outro figuri-
no na gestão das águas por-
que, de facto, não é de forma 
alguma rentável para nós e 
temos que ver que o Azibo é 
um manancial de água, mas 
que não é da gestão do mu-
nicípio. A Águas de Portu-
gal funciona como uma em-
presa, que não pode ter pre-
juízo e não vai fazer cedên-
cia de gestão que lhe pode 
ser prejudicial. A ambição da 
CIM e dos nove municípios é 
conseguir a gestão no siste-
ma de distribuição em alta e 
baixa porque, para nós, tor-
na-se ruinoso, além de que as 
condutas e canalizações estão 
obsoletas. 

Macedo de Cavaleiros 
tem um problema grave de 
perdas significativas nas ca-
nalizações em baixa. Há al-
gum plano para resolver es-
te problema?

O município de Mace-
do de Cavaleiros é dos piores 
exemplos a nível nacional em 
termos de perdas, na ordem 
dos 80%, o que é absurdo. A 
rede de canalização tem, pelo 
menos, trinta anos e está so-
brecarregada. Na zona nas-
cente do concelho, parte da 

canalização serve também 
o concelho de Bragança. Há 
uma sobrecarga de utilização 
e que as condutas rebentam. 
A título de exemplo, há dias 
fiz um percurso de cerca de 
dois quilómetros onde havia 
cerca de 27 rebentamentos.

Exigiria uma renovação 
global da rede de distribui-
ção? Quais serião os custos?

Não temos essa questão 
quantificada, mas a CIM tem 
uma verba para essas inter-
venções com o custo de 2 a 4 
milhões no nosso município. 
É manifestamente pouco, no 
entanto vai poder dar-nos a 
possibilidade de resolver os 
problemas mais graves na zo-
na nascente, por exemplo, e 
nas zonas limítrofes, onde há 
mais sobrecarga. Penso que 
dentro de um ano, no máxi-
mo, estaremos em condições 
de avançar com a interven-
ção.

Uma outra realidade que 
encontrou foi a desactiva-
ção do Instituto Piaget. Na 
sua campanha prometeu a 
potenciação desta escola e 
avançou com a proposta de 
apresentação de candidatu-
ras para quatro cursos pro-
fissionais superiores, mas só 
um se concretizou. 

As razões são múltiplas. 
Uma delas está relaciona-
da com a oferta mais alarga-
da no ensino superior. Hou-
ve medidas governamentais 
para incentivar o crescimen-
to da oferta no interior e é na-
tural que este tipo de cursos 
técnico-profissionais que es-
tão na segunda linha, sejam a 
última oferta e há menos pro-
cura. A mesma coisa aconte-
ce também no litoral e os cur-
sos abrem e muitas vezes nem 
sequer têm um candidato. Tí-
nhamos quatro ou cinco cur-
sos para oferecer, mas só con-
seguimos abrir um e não 
conseguimos abrir os cursos 
que nós desejaríamos. O pólo 
de ensino superior abriu com 
outras condições, não só com 
este curso técnico-profissio-
nal, mas também com pós-
-graduações.

E a escola superior de ne-
gócios em parceria com o 
IPB, está em andamento?

Está em andamento, vai 
avançar no início do ano e 
com uma pós-graduação de 
interesse para toda a região, 

Benjamim Rodrigues reitera querer levar o mandato até ao fim


