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Câmara Municipal de Caminha
ACTA NÚMERO 10/09-13 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE

CAMINHA

REALIZADA NO

DIA

DEZASSETE DE FEVEREIRO DO ANO
DOIS MIL E DEZ
Aos dezassete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de JULIA PAULA
PIRES PEREIRA COSTA e com a presença dos Senhores Vereadores FLAMIANO
GONÇALVES MARTINS, MÁRIO AUGUSTO PAIS PATRÍCIO, PAULO PINTO
PEREIRA, JORGE PAULO AIRES MIRANDA, MARIA TERESA VARANDA
RAMALHOSA GUERREIRO e ANTÓNIO MANUEL QUINTAS VASCONCELOS.

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, pela Senhora Presidente Júlia Paula Pires
Pereira Costa foram tratados os assuntos a seguir indicados:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Vereadora Teresa Guerreiro, iniciou a sua intervenção fazendo um
pequeno balanço sobre o Carnaval em Caminha e constatou que, sendo um dos
objectivos desta Câmara Municipal a promoção do Turismo, e sendo este um fim-desemana extenso, não se encontrou qualquer actividade relacionada com o Carnaval,
não só com desfiles, como em animação de rua, sugeriu então que se criasse uma
dinâmica do que é o espírito de Carnaval.

O Senhor Vereador Paulo Pereira, disse que a realização da “Camidoce” a
coincidir com a época de Carnaval teve como objectivo atrair Turistas, este evento
em termos de animação e decoração teve um cariz carnavalesco e de seguida leu o
seguinte:
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“- A Camidoce, I Feira de Doçaria Tradicional e Conventual que ontem fechou
portas, terminou com um balanço muito positivo. Relativamente às expectativas
iniciais da Câmara Municipal de Caminha e da Ancoreventos, os números foram
ultrapassados quer ao nível de visitantes, quer ao nível das vendas.
Durante os cinco dias passaram pelo certame 10 mil visitantes, oriundos dos mais
diversos pontos de Portugal e de Espanha. No que respeita à doçaria tradicional e
conventual, os caminhenses e os mocas, doces de Caminha, foram os mais
vendidos e os mais procurados. No total foram vendidos cerca de 15 mil bolos, com
destaque para, como já referi, os caminheses e os mocas, as fogaças, os
travesseiros de “coinas”, as cornecópias e as limianas. Gostaria ainda de referir que
durante a Camidoce, a Docelândia lançou mais um bolo, o pão-de-ló da avó Lúcia,
que teve também muita saída.
Podemos dizer que a Camidoce, e segundo a forte afluência do público, pode vir a
tornar-se um evento de referência durante a época baixa no Alto Minho.”

A Senhora Presidente, disse que a intervenção da Senhora Vereadora tem um
carácter bastante construtivo e, daquilo que conhece do Concelho de Caminha, a
tradição do Carnaval é bastante espontânea. Gostaria de dar aqui os parabéns aos
dois Agrupamentos de Escolas, que organizaram o cortejo.
Mas existe um aspecto importante que é o papel da Associação Empresarial, em
envolver-se e incentivar os comerciantes. Tentamos com este evento “Camidoce”
potenciar para o Carnaval como um factor atractivo para quem nos visita, e neste 1º
ano é de bom grado que se registe a iniciativa, e acreditamos que este evento, como
se diz em termos de gíria, tem pernas para andar, e como sugeriu a senhora
vereadora, só teremos que envolver mais as pessoas. Percebemos todos que o
empreendedorísmo das pessoas passa por elas, como se denota em outros
Municípios e temos por exemplo o cortejo de Carnaval de Ovar, que só é conhecido
porque naturalmente as pessoas localmente se envolvem e raramente se vê, nas
entrevistas na televisão, aparecer alguém ligado ao Município, ou seja, as pessoas
perceberam claramente que o Carnaval era um cartão de visita da terra, e neste
momento devemos apostar em algo diferente para que as pessoas encontrem outra
alternativa que não sejam os corsos carnavalescos.
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A Senhora Vereadora Teresa Guerreiro, disse que apenas sugeriu algo para
complementar o evento, para futuro.

O Senhor Vereador Paulo Pereira, disse que agradece a sugestão e de seguida
leu o seguinte:
- A Galeria Guntilanis de Vila Praia de Âncora vai acolher, a partir sábado, dia 20, a
exposição “Homem e o Rio Minho”, uma colectiva de pintura, cuja inauguração está
agendada para as 15 horas.
Esta mostra é composta por dezenas de obras de dezassete artistas que a convite
do Município aceitaram o desafio de retratar o homem, a pesca e o Rio Minho,
mostrando nas suas telas a relação de séculos que os caminhenses mantêm com o
Rio Minho.
Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Caminha integrada no certame
“Lampreia do Rio Minho – Um Prato de Excelência”, que está a decorrer no concelho
até dia 28 de Março.
- A Câmara Municipal no âmbito das comemorações do centenário do nascimento
de António Pedro, que está a promover desde o passado dia 9 de Dezembro, vai
apresentar a peça de Teatro “Entrevista com António Pedro”, com o actor
caminhense Tiago Fernandes. A encenação terá lugar no dia 27, às 21h30, no
Centro cultural de Moledo.
O texto e a direcção da peça estão sob a orientação do Centro Dramático de Viana
do Castelo, designadamente, a cargo de Castro Guedes.
António Pedro foi pintor, um dos principais expoentes do Surrealismo em Portugal,
também ceramista, poeta, dramaturgo e teatrólogo, e passou os últimos anos da sua
vida em Moledo.

O Senhor Vereador Flamiano Martins, leu a seguinte informação:

FEVEREIRO
Dia

Clube

Destino
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Centro C. D. Ancorense

PAÇO-ARCOS VALDEVEZ
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06

EB2,3 de Caminha

NEVES

06

Banda de Lanhelas

VIANA DO CASTELO

07

Grupo Desportivo Cultural Venade

VIANA DO CASTELO

13

Centro C. D. Ancorense

MONÇAO

13

Centro Cultural Desportivo Moledense

BERTIANDOS

13

EB2,3 de Caminha

TANGIL-MONÇAO

14

Caminha Jovem

PONTE DO LIMA

Corsos Carnavalescos Escolares
Caminha e Vila Praia de Âncora assistiu mais um ano ao desfile das crianças e
alunos de todos os estabelecimentos de ensino e algumas IPSS’s do concelho.

O evento demonstrou bem o empenho e o brio profissional do pessoal docente e
não docente, assim como dos pais e encarregados de educação pelo que gostaria
de deixar aqui um voto de louvor pelo trabalho desenvolvido.

Conferência
A Câmara Municipal vai promover uma sessão de esclarecimento sobre a produção
de fumeiro tradicional, no próximo dia 19 de Fevereiro, às 15 horas, no Auditório da
Biblioteca Municipal de Caminha.
Esta sessão terá como orador um técnico da Direcção de Serviços Veterinários da
Região Norte e dirige-se a todos os produtores de fumeiro tradicional do concelho.
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, o quadro
onde se reconheciam e registavam os produtores de fumeiro tradicional foi alterado
sendo obrigatório o licenciamento que, nalguns casos, é um processo simples.
Neste âmbito e tendo em conta que a época de venda deste género de produtos se
inicia agora, o Município pretende informar e esclarecer a forma como esse
licenciamento deve ser efectuado, quer na Câmara Municipal, quer na Direcção
Geral de Veterinária.
Percurso pedestre
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A Câmara Municipal de Caminha vai promover o percurso pedestre "Pelo Lousado
até ao Cabeço do Meio-Dia", no próximo domingo, dia 21.
A concentração dos participantes está marcada às 9 horas no Centro de
Interpretação da Serra d'Arga, este percurso é de aproximadamente 8 km.
Trata-se de uma iniciativa inserida na programação habitual do Centro de Interpretação da
Serra d'Arga - CISA.

A Senhora Presidente, informou que já chegaram a acordo com a segurança social em
relação ao Centro Benjamim. A proposta foi aceite para as obras de ampliação e o
presidente da APPCDM tomou o compromisso de fazer um oficio a dar sem efeito a rescisão
do acordo. Neste momento em consonância com a Adriminho vamos desenvolver todo o
restante para podermos apresentar a candidatura e começar a execução das obras.
Queria aqui desde já dar os parabéns a Casa do Bom Jesus dos Mareantes que celebra
amanha 110 anos.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PROPOSTA Nº 1 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 2010/02/03

Nos termos do disposto no nº 2, do artigo 92º, da lei 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se:
- Que seja aprovada a acta da reunião de 3 de Fevereiro passado.

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 2 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À PARÓQUIA DE CAMINHA
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Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do artº 64º, da Lei 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, nas
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra.
Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio à Paróquia de Caminha, no valor de €
2.500,00 para suprir a insuficiência do sistema de aquecimento da Igreja Matriz de
Caminha.

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 3 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUB
CAMINHENSE

Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do artº 64º, da Lei 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, nas
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra.
Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio de € 7.500,00 ao Sporting Club
Caminhense, referente ao subsídio de 2009/2010.

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 4 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE MUSICAL
BANDA LANHELENSE
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Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do artº 64º, da Lei 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, nas
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra.
Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio de € 7.500,00 à Sociedade Musical
Banda Lanhelense, referente ao subsídio de 2009/2010.

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 5 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À OCUPAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DE UM RASTREIO AUDITIVO
GRATUÍTO A CARGO DA “ACÚSTICA MÉDICA (HIDDEN HEARING,
PORTUGAL)

Nos termos da informação dos Serviços e por se considerar uma acção de interesse
público propõe-se a isenção das taxas referentes à ocupação do espaço público no
dia 5 de Março, entre as 9.00 e as 18.00 horas, na Praça Conselheiro Silva Torres, à
“Acústica Médica (Hidden Hearing, Portugal), para a realização de um rastreio
auditivo.

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 6 – APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DE DENOMINAÇÃO DE
RUAS ELABORADA PELA COMISSÃO DE TOPONÍMIA DE ORBACÉM
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Conforme o estipulado na alínea v), do nº 1, do artº 64º da Lei 169/99 de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, é da
competência da Câmara Municipal a atribuição de nomes a ruas e praças.
Por proposta da Comissão de Toponímia da Freguesia de Orbacém propõe-se a
aprovação das denominações de ruas constantes na acta elaborada para o efeito.

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 7 – ALTERAÇÃO Á POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA DA
RETORTA, FREGUESIA DE CAMINHA - MATRIZ

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação da alteração da postura de
trânsito em epígrafe, conforme planta anexa, a qual fica a fazer parte integrante dos
originais desta acta.
Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos
termos da Lei e que a sua aprovação seja efectuada em minuta.

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 8 – ALTERAÇÃO Á POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA DA
CABANA, FREGUESIA DE VILARELHO

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação da alteração da postura de
trânsito em epígrafe, conforme planta anexa, a qual fica a fazer parte integrante dos
originais desta acta.
Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos
termos da Lei e que a sua aprovação seja efectuada em minuta.
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

PROPOSTA Nº 9 – APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta acta,
propõe-se que esta seja aprovada em minuta.

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor da Senhora Presidente e dos
Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, Jorge
Miranda, Teresa Guerreiro e António Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções.

E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião
quando eram 15 horas e 35 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se
lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Presidente e por mim que
a secretariei.

Paços do Município do Concelho de Caminha, 17 de Fevereiro de 2010

ASSINATURAS:
A PRESIDENTE DA CÂMARA

___________________________________________
(Júlia Paula Pires Pereira Costa, Dr.ª)

O SECRETÁRIO

_______________________________________________
(Anabela Pereira Monteiro)

