Câmara Municipal

Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr Jorge
Gomes;
– Exmas Senhoras Deputadas da Assembleia da República;
- Exmo Sr. Vice-Presidente da CCDR Centro, Dr Morgado Ribeiro;
- Exma Sra Diretora Regional da Cultura do Centro, Dra Suzana
Menezes;
- Exma Sra Presidente do Conselho de Administração da
Fundação Aristides de Sousa Mendes, Dra Adelaide Rocha;
- Exmo Sr Vogal do Conselho de Administração da Imprensa
Nacional Casa da Moeda, Dr Alcides Gama;
- Exma Sra Comissária do Projeto Nunca Esquecer, Dra Marta
Santos Pais;
1

Câmara Municipal

- Exma Sra Diretora e Exma Sra Presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, Dra Maria João
Marques e Dra Cristina Borges;
- Exmo Senhor Coordenador Executivo da ADICES, Dr João Carlos
Figueiredo:
- Exmo Senhor Comandante do Posto da GNR de Carregal do Sal,
Sargento Orlando Gonçalves;
– Exmos Senhores Vereadores, Membros da Assembleia
Municipal;
– Exmos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia,
elementos das Assembleias de Freguesia e outros autarcas;
- Exma Sra Dra Josefa Reis;
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- Exmo Sr Dr Marco Lopes;
- Exmo Sr Pároco de Cabanas de Viriato, Padre Carlos Sousa e
Pároco Carlos Martins (?)
– Exmos Senhores Representantes dos Bombeiros Voluntários de
Carregal do Sal, de Cabanas de Viriato e da Sociedade
Filarmónica de Cabanas de Viriato;
– Exmos Senhores Representantes das Empresas distinguidas;
- Caros alunos distinguidos;
– Demais entidades presentes;
– Outras Associações presentes;
– Comunicação Social;
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– Minhas Senhoras e meus Senhores;
– Munícipes de Carregal do Sal
Sejam todos bem-vindos às Comemorações do Feriado Municipal
do concelho de Carregal do Sal, este ano a terem lugar em
Cabanas de Viriato.
Uma palavra especial dirigida à Senhora Secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas, Dra Berta Nunes e ao Senhor
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Dr.
André Moz Caldas, que entretanto se ausentaram.
Há um ano, nas comemorações do Feriado Municipal 2020,
afirmava dirigir-me a vós com um embargo de voz, bem simbólica
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da amargura que sentia. Volvido um ano, esse embargo e essa
amargura mantêm-se. Na verdade, consequência da pandemia
que teima em não nos deixar, o retorno à realidade pré
pandémica continua a ser uma miragem.
Porém, essa miragem deve constituir para todos nós motivos e
raízes de esperança. E, por essa razão, em prol dessa manifesta
vontade, junto ao embargo e à amargura da minha voz, um
timbre de resiliência, de esperança e de desafio para todos juntos
prosseguirmos este desiderato uno de vencermos a Covid-19.
A este nível, endereço um particular agradecimento e
reconhecimento aos profissionais de saúde, nomeadamente aos
enfermeiros que, empenhados na campanha de vacinação, não
conhecem horários nem fins de semana.
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O mesmo agradecimento e reconhecimento aos assistentes
operacionais do município que se encontram a exercer funções
no âmbito da campanha de vacinação.
Habitualmente, o Feriado Municipal marca o encerramento das
Festas do Concelho. Essas festas motivo de visita de milhares de
pessoas de diferentes regiões do país e ponto obrigatório de
encontros e reencontros de amigos e familiares.
Essas festas que o corona vírus levou, mas que continuam bem
frescas na memória de todos. Uma vez mais, depois de 2020,
2021 trouxe-nos a necessidade da não realização das Festas do
Concelho.
E, esta vicissitude, o vazio que em nós cria e a nostalgia que
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transmite, são o fardo que teremos de carregar.
Por tudo isto, o Feriado Municipal, a sua comemoração constituiu
tarefa árdua e ousada. Propusemos fazê-lo, cumprindo as mais
elementares regras de proteção. Espero, sinceramente que o
tenhamos conseguido. Fica sempre o duplo sabor agridoce: Fazer
ou não fazer? Comemorar ou não comemorar? Decidimo-nos pelo
fazer e pela comemoração.
Este ano, pela feliz coincidência de o Feriado Municipal acontecer
no dia do Aniversário de Nascimento de Aristides de Sousa
Mendes, o 136.º (centésimo trigésimo sexto) decidimos
deslocalizar as Comemorações para este espaço da Casa do
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Passal. Uma Casa que tanto nos diz, uma Casa pela qual tanto
temos trabalhado ao longo desta legislatura, uma Casa que
colocamos no epicentro do futuro do nosso concelho e que traduz
a nossa vontade em reabilitar.
A este nível, permitam-me partilhar os últimos acontecimentos.
Depois de colocada a concurso e do mesmo ter ficado deserto, foi
já revisto o projeto e o caderno de encargos, reavaliado o preço e
encontra-se pronta para início de novo procedimento Concursal.
Minhas Senhoras e meus senhores
O programa que construímos para a comemoração deste dia
traduz a motivação que continuamos a colocar-lhe.
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A evocação do nascimento de Aristides de Sousa Mendes,
contextualizado pelo Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
e pela apresentação da moeda alusiva à figura ímpar de Aristides
de Sousa Mendes, que deram mote, como já disse, ao local das
Comemorações, traduzem, a diferentes níveis, a imensurável
admiração e respeito pelo ato grandioso do Cônsul de Bordéus.
Uma primeira palavra de apreço ao Agrupamento de Escolas, em
especial às coordenadoras do Projeto Dever de Memória, cujo
leque de iniciativas tanto tem contribuído para a divulgação e
enraizamento dos valores inerentes a Aristides de Sousa Mendes.
Uma palavra de especial apreço à Casa da Moeda pela moeda
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criada e aqui apresentada que traduz a vontade de divulgação da
realidade de Aristides de Sousa Mendes, do seu ato sublime e
dos valores que dele emergem.
Uma palavra de apreço ao Rúben Madureira aos seus
acompanhantes e por inerência à Associação Contracanto pelo
momento que presenciámos, retirado do musical “O Aristides” e
que nos continua a deliciar.
Minhas Senhoras e meus senhores
Habitualmente, num outro âmbito, o município tem manifestado o
reconhecimento à capacidade empreendedora e vencedora do
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tecido empresarial concelhio. Assistimos, assim, à distinção das
empresas concelhias que se evidenciaram no ano de 2020:
- PME Excelência 2020 e PM Líder 2020: Jolumo – Embalagens
do Centro, Lda; Moments of Glass, Unipessoal, Lda; Ripórtico
Engenharia, Lda; Viveiros Valter, Lda.
- PME Líder 2020: Districarregal – Supermercados, Lda;
Encontrus – Sociedade Hoteleira, Lda; Euroralex – Confecções,
SA; J. Flórido – Comércio Internacional, Lda; Queijaria Flor da
Beira, Lda.
Como não nos cansamos de afirmar, o sucesso das nossas
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empresas é o nosso sucesso, é o sucesso do nosso concelho.
É dever do município, reconhecer esse facto e deixar-lhes uma
mensagem de incentivo e de esperança.
É verdade factual que o presente tem tudo menos facilidades e
que o futuro acarreta muitas incógnitas a resolver. Mas, baixar os
braços continua a não ser o lema.
Perseverança e crença continuam, agora mais do que nunca, a
ser os pilares que permitirão avançar rumo ao sucesso.
Obrigado!
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Uma vez mais, o Feriado Municipal presenteia-nos com o
lançamento de um livro. Desta vez “Lagares e Lagaretas
Rupestres no Concelho de Carregal do Sal” da autoria do Dr.
Marco Lopes.
Obra de contextualização local e que identifica as estruturas
vínicas rupestres existentes no território concelhio e que nos
permitem perceber o passado e contextualizar o presente.
Uma palavra de agradecimento e de apreço ao Dr. Marco Lopes,
pelo trabalho desenvolvido.
13

Câmara Municipal

Uma palavra de reconhecimento aos funcionários da Câmara
Municipal (Rui Pereira e António Ribeiro), pela colaboração
prestada na edição da obra.
Finalmente, a atribuição de Prémios aos Melhores alunos do ano
letivo 2019/2020. O repor da justiça que a Pandemia não nos
deixou efetuar em tempo oportuno.
Aos alunos premiados e suas famílias, as congratulações do
município e o desejo que esta distinção seja o mote para um
futuro repleto de sucesso.
Minhas senhoras e meus senhores
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Aproxima-se o fim da minha intervenção.
Endereço uma palavra de agradecimento aos Bombeiros
Voluntários de Carregal do Sal e de Cabanas de Viriato e à Banda
da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato pelo
inquestionável contributo que deram a estas cerimónias do
Feriado Municipal.
Igualmente, uma palavra de agradecimento ao Sr Padre Carlos
Sousa (Pároco de Cabanas de Viriato) e ao Sr Padre Carlos
Martins (?) pelo contributo em prol destas Comemorações.
Antes de terminar, em termos pessoais e como presidente da
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Câmara, quero, publicamente, manifestar a minha satisfação por
toda a envolvência criada nestas Comemorações do Feriado
Municipal. Prova que unidos somos mais fortes.
Uma palavra de apreço aos funcionários do município. Sem o seu
empenho e dedicação nada disto seria possível.
Termino, agradecendo, uma vez mais, a presença de todos vós.
EM NOME DO MUNICÍPIO, O MEU MUITO OBRIGADO A TODOS!
Disse.
Carregal do Sal, 19 de julho de 2021
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O Presidente da Câmara,
Rogério Mota Abrantes.
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