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ATA NÚMERO 106/09-13 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA DOIS DE 

AGOSTO DO ANO DOIS MIL E TREZE 

 

Aos dois dias do mês de Agosto do ano dois mil e treze, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de JÚLIA PAULA PIRES 

PEREIRA COSTA e com a presença dos Senhores FLAMIANO GONÇALVES 

MARTINS, MÁRIO AUGUSTO PAIS PATRÍCIO, PAULO PINTO PEREIRA E 

ANTÓNIO MANUEL QUINTAS VASCONCELOS. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador Jorge Paulo Aires Miranda, cuja falta foi 

justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 10 M, pela Senhora Presidente Júlia Paula Pires 

Pereira Costa foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira prestou as seguintes informações: 

 “Vou começar por falar da Feira Medieval. A décima edição trouxe a Caminha 

milhares de visitantes, as vendas foram boas, a animação diversificada e 

conseguimos o envolvimento da população. De acordo com os inquéritos realizados 

a todos os participantes da Feira no último dia do certame, percebemos que os 

mercadores, artesãos e taberneiros abandonaram a Feira com vontade de voltar, 

satisfeitos com as vendas e agradados com a organização.  

 

Outro aspeto a salientar é a forte e empenhada participação da população, que 

através do teatro apresentado pelas associações do concelho, contribuiu para a 

Feira Medieval ao retratar as lendas da sua freguesia.  
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Em relação à Feira Medieval, realçar também a presença do ator Ricardo Pereira, 

que foi indigitado Embaixador da Feira Medieval de Caminha no Brasil. Com a 

presença do ator, veio a Caminha a TV Globo para fazer uma reportagem sobre o 

evento. Veio ainda uma comitiva brasileira com Solange Amaral, Secretária da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, e Paulo Elísio de Souza, Presidente da Câmara 

Portuguesa do Comércio e Indústria no Rio de Janeiro. 

 

No sábado dia 20, começou mais uma edição da Arte na Leira. Até ao dia 18 de 

agosto é possível ver trabalhos de mais de 50 artistas desde nomes consagrados 

até novos talentos. A iniciativa promove o desenvolvimento artístico-cultural, através 

de uma exposição coletiva em que estão reunidas várias formas de arte e é 

organizada pelo pintor Mário Rocha. Desta exposição também participam artistas do 

concelho de Caminha, nomeadamente, Mário Rebelo de Sousa, Mário Garrido, 

Martine e Ricardo Tavarez. 

No mesmo dia, Vila Praia de Âncora recebeu o programa Aqui Portugal! Da RTP1. 

Foram muitas as pessoas que se reuniram na Praça da República, para assistir ao 

programa, que deu a conhecer vários projetos, pessoas e potencialidades do 

concelho e marcou presença também na Feira Medieval. 

No dia 24 de julho o Trio Odemira atou na Praça da República, em Vila Praia de 

Âncora. 

Quero também referir o espetáculo de dança e de tradição 'O Mundo a Dançar' que 

se realizou em Caminha, na última quarta-feira e contou com a participação de 

grupos da Bielorrússia, Brasil, Filipinas e México.  

Por último, neste fim-de-semana vai realizar-se o evento Música em Vilar de Mouros 

e a iniciativa Envolvidos. Estas iniciativas contam com o apoio da Câmara Municipal 

de Caminha Esta última é organizada pela Arte em Movimento, Ada Joias, Helena 

Cabeleireiros, Ótica Pitosga, Roxie Produções, Vanessa Maquilhadora. Vai ainda 

decorrer o II Festival de Folclore Forte do Cão, na praia da Gelfa.  
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Informar também que o concerto da Áurea e Paulo Baixinho é no dia no dia 17 de 

Agosto em Vilar de Mouros, o preço dos bilhetes é 5€ e reverte a favor dos 

Bombeiros Voluntários de Caminha e de Vila Praia de Âncora.”  

 

O Senhor Vereador Mário Patrício pediu que fossem incluídas também as 

informações relativas ao Cine Clube, já que, além de ter no mês de Agosto um ciclo 

de filmes dedicados às cidades e faz também o “cinema mais perto” e tem cinco 

documentários espetaculares, os realizadores vão estar presentes e pensa que são 

eventos que devem ser divulgados e fazer parte das informações apresentadas em 

reunião de câmara. 

 

O Senhor Vice-Presidente Flamiano Martins deu conhecimento das seguintes 

informações: 

 “Vou começar por referir o encontro de Windsurf & Stand Up Paddle que decorreu 

na praia de Moledo, nos dias 20 e 21 de julho. A iniciativa destinou-se a divulgar as 

modalidades aqui na região e veio mais uma vez comprovar a potencialidade que 

Caminha tem para vir a tornar-se a Capital dos desportos de natureza. É importante 

também dizer que a prova de Stand Up Paddle, que decorreu entre a foz do rio 

Minho e a praia fluvial de Pedras Ruivas, no âmbito do encontro, foi a primeira de 

sempre a contar para o campeonato nacional.  

Quero também salientar o facto do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Praia de 

Âncora estar apto para a prática de hóquei em patins. As obras de requalificação 

dos pavilhões desportivos municipais, em particular no de Vila Praia de Âncora, 

permitiram que agora seja até possível praticar hóquei. Foram também colocadas 

novas tabelas e balizas para a prática da modalidade.  

Esta possibilidade é uma mais-valia para a nova equipa sénior de hóquei em patins 

do Centro Cultural Desportivo Ancorense, à qual desejo o maior sucesso. Relembro 

que este projeto contou com o apoio do Município desde início através da atribuição 

de um subsídio no valor de 5 mil euros. 

Para além dos benefícios para as equipas do concelho, a requalificação do Pavilhão 

veio permitir também a receção de equipas de fora. Por exemplo, a equipa de 
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infantis de hóquei em patins do Futebol Clube do Porto estagiou durante toda a 

semana passada no Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Praia de Âncora. 

Informo também que o ultra maratonista Carlos Sá foi nomeado Embaixador do 

Desporto de Natureza de Caminha, pelo trabalho desenvolvido em prol do concelho, 

nesta área. Falo do Grande Trail da Serra d’Arga que atrai milhares de pessoas à 

serra e é uma forma de promover não só o concelho, mas também as 

potencialidades que possui para a prática dos desportos ao ar livre. A nomeação 

decorreu durante a homenagem prestada ao atleta, no último sábado, no Estádio 

Municipal Morber. 

Neste fim-de-semana decorre a final do Troneio de Futsal Mosaico de Paisagens, no 

Pavilhão Desportivo Municipal de Caminha.  

Por último, só dizer que estou satisfeito com os números registados pela Bolsa de 

Emprego. Em funcionamento há dois meses, já conseguiu empregar 10 munícipes, 

tem 136 inscritos e 7 empresas aderentes. No total, enviou 40 processos de 

candidatura. Algumas empresas ainda estão em fase de análise das candidaturas, o 

que me faz crer que o número de colocados venha a aumentar brevemente. Ontem 

foi realizada uma ação promocional do Peixe Branco Seco e Fumado em Seixas, foi 

lançado o desafio para a realização do festival do peixe branco em Agosto de 2014; 

para esta ação de promoção foi imprescindível a colaboração e parceria dos 

pescadores de Seixas.” 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira agradeceu ao grupo de funcionários da Câmara 

Municipal, que no âmbito da Feira Medieval, participaram nas danças palacianas. 

 

A Senhora Presidente realçou o envolvimento e o esforço dos funcionários do 

município na questão da animação da Feira Medieval. Disse que, particularmente, 

os funcionários da Cultura e do Turismo envolvem-se de uma forma extraordinária 

dos eventos deixando um voto de louvor a toda a equipa da cultura e turismo da 

Câmara Municipal de Caminha que, concretamente na Feira Medieval, 

disponibilizam todo o seu tempo. Em relação às danças palacianas, deixou uma 

palavra de agradecimento à Engª Vanda Pego e à JuCaminha, já que foi quem 
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preparou as coreografias. Disse que o sucesso da feira, para além de estar em todo 

o trabalho e envolvimento dos funcionários, está também ligado ao envolvimento da 

população que tem vindo a crescer nos últimos anos. Agradeceu a todos já que o 

sucesso desta X Edição em muito se deve à população e deve ser motivo de orgulho 

que esta edição tenha atingido um ponto tão alto; deixou também um especial 

agradecimento aos Senhores Vereadores Paulo Pereira, Flamiano Martins e Mário 

Patrício que também se envolveram e participaram nesta Feira Medieval. 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2013/07/17 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se: 

 
- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária de 17 de Julho passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira e António 

Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DE 2013/07/24 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se: 

 

- Que seja aprovada a ata da reunião extraordinária de 24 de Julho passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor da Senhora Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, 0 votos contra 

e 1 abstenção do Senhor Vereador António Vasconcelos por não ter estado 

presente.  

 

PROPOSTA N.º 03 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ATLÉTICO CLUBE DE 

CAMINHA 

 

Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do art.º 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 atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra. 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio ao Atlético Clube de Caminha, no 

valor de 3.700.00 €, para apoio na aquisição de uma viatura de 9 (nove) lugares 

para desenvolvimento da sua atividades. 

 

Esta proposta foi retida por sugestão da Senhora Presidente. 

 

A presente proposta foi aprovada com   votos a favor,  votos contra e   abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 04 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

RIBA DE ÂNCORA  

 

Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do art.º 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 atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra. 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Riba de 

Âncora, no valor de 3.000.00 €, para apoio à edição da Monografia da Freguesia. 
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A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira e António 

Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 05 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

ORBACÉM 

 

Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do art.º 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 atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra. 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Orbacém, no 

valor de 6.500.00 €, para apoio na aquisição de uma viatura para instalação de Kit 

de incêndios. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira e António 

Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 06 – PROTOCOLO RELATIVO AO FESTIVAL DE VILAR DE 

MOUROS 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação da minuta de protocolo 

entre o Município de Caminha e a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros e a AMA- 

Associação Amigos dos Autistas, o qual fica a fazer parte integrante dos originais 

desta ata. 

Mais se propõe a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 

O Senhor Deputado António Vasconcelos leu: 
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“Como ancorense e caminhense é com agrado que vejo o regresso Festival de Vilar 

de Mouros, apesar disso, algo que para mim é uma questão de principio, tal como 

referi neste órgão no qual na altura afirmei que não voltaria a participar em qualquer 

tipo de votação em que tivesse premissa da situação prévia à votação neste órgão, 

por parte da Câmara. Constatei no site da AMA, Viana do Castelo esta certeza 

desde 16/07 e de uma notícia do Publico da mesma data, não vou participar na 

votação, assim retiro-me da votação deste ponto da ordem de trabalhos.” 

 

A Senhora Presidente disse, utilizando o exemplo de se vai ao banco negociar a 

compra de uma casa, para chegar aos valores pretendidos, não tem como negociar 

com o banco e nem o cliente está proibido de dizer à família que está a negociar 

com o banco a compra, o empréstimo, nem o banco está proibido de dizer que tem 

um cliente interessado em fazer um empréstimo para a compra de casa. Disse que 

não pode concordar com a posição do Senhor Deputado mas respeita-a, porque 

está a comparar com o anúncio da escolha de um parceiro com os termos e as 

formas do protocolo que estão a aprovar; ninguém está proibido da escolha de 

parceiros nem de anunciar que o Festival vai regressar; os termos do protocolo 

surgem agora pela primeira vez e a posição tomada parece uma “desculpa” para não 

votar o protocolo. 

 

O Senhor Deputado António Vasconcelos disse que não é, até porque tinha já 

pensado a votação, simplesmente quando leu a informação disponível no site da 

AMA, decidiu não votar já que é uma votação condicionada à partida. 

 

A Senhora Presidente informou o Senhor Deputado que normalmente só se retiram 

da votação quando há envolvimento pessoal e que este não é o caso do Senhor 

Deputado António Vasconcelos.  

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor da Senhora Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira, 0 votos contra 

e 0 abstenção. O Senhor Vereador António Vasconcelos não participou na votação 

para se manter em coerência de acordo com a sua posição pessoal relativamente ao 

Festival de Vilar de Mouros. No entanto realça e ressalva que não se retira por 

nenhum envolvimento pessoal com organização do referido evento. 

 

PROPOSTA N.º 07 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta ata, 

propõe-se que esta seja aprovada em minuta. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor da Senhora Presidente e dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício, Paulo Pereira e António 

Vasconcelos, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 16 horas e 05 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Presidente e por mim que a 

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, de 05 Agosto de 2013 

 

ASSINATURAS: 

A PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Júlia Paula Costa) 
 

A SECRETÁRIA 
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_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


