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“Quando temos ideais, os proventos financeiros são secundários”
no âmbito da administração 
local e contabilidade.

É um desiderato ou uma 
convicção?

É um desiderato mas tam-
bém é uma convicção. Cria-
mos condições de atractivi-
dade e uma delas são propi-
nas mais baixas. 

Entretanto avançou com 
uma proposta para os alu-
nos de Talhas, Morais, La-
goa e Bagueixe (Macedo de 
Cavaleiros) poderem fre-
quentar a escola de Izeda, 
no concelho de Bragança, 
porque ali fechou o segundo 
ciclo. Esta proposta foi re-
sultado de uma emoção ou 
de uma perspectiva de de-
senvolvimento para Mace-
do?

Não é muito uma perspec-
tiva de desenvolvimento para 
Macedo. É mais uma atitu-
de racional, porque tivemos 
a preocupação de contentar 
pais e alunos. Ao fazermos 
esta cooperação, estávamos a 
criar condições de dupla van-
tagem, nomeadamente viabi-
lizar o ensino em Izeda, que 
estava com grande dificul-
dade em criar turmas e nós, 
tendo ali algum potencial de 
alunos que estavam distan-
tes da sede do concelho e que 
demoravam, em média, uma 
hora e um quarto para chegar 
ao local das aulas. O que hou-
ve foi facilitar condições aos 
alunos e criar alguma viabili-
zação da continuidade do en-
sino na vila de Izeda.

Mas o presidente da câ-
mara de Bragança não sabia 
e o director da escola de Ma-
cedo não concordava…

Sim. Penso que poderá ter 
acontecido isso. Nós fomos 
abordados pelo presidente da 
união de freguesias de Izeda, 
Calvelhe e Paradinha Nova, 
para esta cooperação. E tive-
mos alguma sensibilidade. 
Obviamente que para o pre-
sidente de Izeda esta coope-
ração seria muito benéfica, 
porque criava condições pa-
ra dar continuidade ao en-
sino na escola de Izeda. Tal-
vez tenha havido algum me-
lindre por parte do meu con-
génere de Bragança por não 
ter sido abordado previa-
mente. Eu desconhecia isso e 
manifestei a minha boa von-
tade. No entanto, surpreen-
deu-me um pouco essa ati-

tude, porque se eu desconhe-
cesse algumas iniciativas, es-
taria sempre aberto, se sou-
besse que eram para bem do 
meu concelho. 

Mas arranjou adversá-
rios em Macedo?

Não, de forma alguma.

O director da escola não 
concordou…

O director da escola anuiu 
depois. Numa reunião com os 
pais e mesmo a CLDS chegá-
mos à conclusão que, de fac-
to, era o melhor para os alu-
nos. Estamos integrados nu-
ma CIM e temos que ver isto 
como uma unidade e não co-
mo concelhos competitivos.

Falemos de outras coi-
sas relacionadas com o con-
celho de Macedo, nomeada-
mente a obra da central de 
camionagem que foi mui-
to contestada. Está bem as-

de raiz de uma central de 
camionagem. Qual é o pra-
zo previsto?

O projecto e a candidatu-
ra estão feitos, temos que ad-
quirir o terreno ou eventual-
mente expropriá-lo, mas va-
mos tentar negociá-lo e pen-
so que dois, três anos, no má-
ximo.

A zona industrial de Ma-
cedo é um dos pólos de de-
senvolvimento do concelho. 
Continua a haver procura 
de espaços e de pavilhões?

Temos muita procura, 
curiosamente. Não temos é 
capacidade de oferta, o que é 
lamentável. No entanto, pos-
so dizer-lhe que já está feito 
o projecto de ampliação. Pen-
so que dentro de seis meses 
estaremos em condições de 
avançar com o novo plano 
de ampliação e, num ano, em 
condições de começar a de-
senvolver novas infra-estru-

confinam com o nosso con-
celho mas, acima de tudo, a 
nossa maior ambição e penso 
que é uma ambição da CIM, 
é prolongar o IP2 a norte, pe-
lo nó da Amendoeira, em di-
recção a Vinhais, à Gudiña, 
Espanha. Isto porque a Gu-
diña, vai ter uma platafor-
ma de mercadorias do TGV 
espanhol, o AVE, que bene-
ficiará em muito em termos 
económicos. No entanto, em 
termos de mercadorias era 
muito importante criar es-
se corredor a norte e aí tería-
mos um cruzamento de vias 
importantíssimo de ligação 
do nosso território à Europa 
e à Galiza e Castilha e León. 
Relativamente a passageiros 
justificar-se-ia criar o acesso 
à Puebla de Sanabria por Bra-
gança. 

Tem havido notícia de 
percalços com a corporação 
de bombeiros de Macedo de 
Cavaleiros. As relações es-
tão estabilizadas?  

As últimas conversas que 
tive com o presidente da cor-
poração foram as melhores 
possíveis. Ouvimos as suas 
pretensões e preocupações. 
É nossa intenção criar con-
dições para que a corporação 
se desenvolva e preste o ser-
viço que é desejado à popula-
ção e seremos um bom inter-
locutor nesse sentido. A pre-
tensão da corporação, para 
este ano, em termos finan-
ceiros foi cumprida. Para o 
próximo ano vamos delinear 
um plano diferente, para que 
não haja tantas dificuldades 
como houve este ano. Penso 
que também a corporação te-
rá que desenvolver outro tipo 
de actividades que facilitem a 
própria gestão.

Macedo de Cavaleiros 
tinha abandonado o fute-
bol sénior e este ano já es-
tá a participar na divisão de 
honra do campeonato dis-
trital. Ao nível do despor-
to tem alguma estratégia de 
reactivação e potenciação 
das actividades desportivas?

Sem dúvida. Para nós é 
uma prioridade e temos uma 
especial atenção para com es-
se tipo de actividades. Esta-
mos a falar essencialmente 
de actividades amadoras em 
todas as vertentes e temos ex-
celentes resultados, como vi-
mos agora há pouco tempo, 
com os desportos de comba-

te, com um campeão mun-
dial. Estamos a apostar não 
só em desportos de combate, 
não só no futebol, como dis-
se, porque, como sabe, o an-
terior executivo, a partir de 
uma certa altura resolveu não 
apoiar o futebol sénior. Nós 
não só apoiamos o futebol sé-
nior como apoiamos todas 
as áreas de futebol, desde as 
camadas mais jovens até aos 
veteranos. Também noutras 
áreas, no ciclismo, no xadrez, 
no basquetebol, no futsal, to-
do o tipo de desporto que te-
nha potencial e que tenha in-
teressados em desenvolver e 
cooperar com o município 
e, neste momento posso di-
zer que nós temos, inclusi-
ve, um gabinete específico de 
apoio ao desporto no muni-
cípio, com pessoas especiali-
zadas, professores da área do 
desporto que estão, de facto, 
a ter iniciativas de excelência, 
com a nossa anuência e todo 
o nosso apoio. O desporto sé-
nior foi uma aposta este ano, 
havia não só a ambição do 
Clube Atlético, mas também 
os próprios pais das crianças 
pressionavam-nos para que 
nós apoiássemos e desenvol-
vêssemos. Estamos a apostar 
não só nas infra-estruturas, 
mas também nos próprios 
clubes. Todo o apoio que nos 
é possível, dentro das restri-
ções orçamentais que nós te-
mos, mas com compreensão 
de todos, estão a ter o nosso 
apoio financeiro e logístico.

O mandato de quatro 
anos é mesmo para ser con-
duzido por si até ao fim ou 
Pedro Mascarenhas pode es-
tar à entrada da porta?

A não ser que aconte-
ça algum percalço, é para le-
var até ao fim, apesar de to-
dos os prejuízos financeiros 
que eu possa ter. De facto, as-
sumi esse desiderato e é para 
o levar até ao fim. Obviamen-
te para alguma coisa há um 
vice-presidente, para algum 
impedimento meu que pos-
sa haver, pode acontecer algo, 
um acidente ou um problema 
de saúde, ele está lá para de-
sempenhar a sua função, mas 
neste momento é minha in-
tenção, se tudo correr de fei-
ção, levar o mandato até ao 
fim.

E vai voltar a candidatar-
-se?

Faltam três anos…

sim ou está em condições de 
anunciar novidades ao nível 
dos nós de circulação?

O resultado não se pode 
chamar uma central de ca-
mionagem. Foi uma solu-
ção provisória, que fazia par-
te de um projecto global mais 
abrangente e ambicioso, mas 
que não teve sequência por 
não ser o adequado, por cau-
sa dos gastos que iria ter e pe-
los poucos benefícios que iria 
trazer à cidade. Criámos ou-
tra solução e certamente que 
terá outro fim esse peque-
no edifício, porque não tem 
a dignidade que realmente os 
utentes merecem.

Perspectiva-se então 
uma solução diferente em 
Macedo com a construção 

turas e criar condições para 
a sua ampliação. Posso dizer-
-lhe que neste momento te-
mos um pedido de instalação 
de uma empresa internacio-
nal que quer criar cerca de 70 
a 80 empregos.

Tendo em conta o poten-
cial desenvolvimento da zo-
na industrial, considera que 
é importante que a ligação a 
Mogadouro e a toda a zona 
sudeste seja melhorada?

Obviamente que faz par-
te das nossas intenções e te-
mos tido negociações no sen-
tido de melhorar, pelo me-
nos o pavimento de acesso à 
zona de Mogadouro, even-
tualmente criar um pequeno 
acesso também na zona nas-
cente para as freguesias que 

A câmara promete uma verdadeira central de camionagem


