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ATA Nº 23/13-17 

SESSÃO ORDINÁRIA 

2017/02/17 

 
Aos dezassete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, no Edifício do 

Teatro Valadares, reuniu a Assembleia Municipal de Caminha. 

  

Às 21H20M, o Presidente, Luís Augusto Pestana Mourão, abriu a Sessão 

saudando todos os presentes. 

 

Estavam presentes os elementos do PS, CDU, PSD e independentes, num total de 

35 elementos. 

Foi entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, em cumprimento do 

disposto no n.º 2, do artigo 47º e do n.º 1, do artigo 51º, do Regimento deste Órgão, 

a comunicação de impossibilidade de presença e respetivo pedido de substituição, 

do Senhor(a) Deputado(a): 

- Vanda Maria Cunha Pêgo, Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, não 

esteve presente, substituída por Manuel Marques. 

- António Maria Rodrigues Amorim, Presidente da União de Freguesias de Venade 

e Azevedo, substituído por Carina Sofia Domingues Fernandes 

- Jorge Paulo Alves, eleito pela Coligação Democrática Unitária, substituído por 

Joaquim Celestino Ribeiro. 

 

O Senhor Presidente da Mesa, propôs a introdução de um novo ponto à ordem de 

trabalhos: 

h) – Acordo Quadro da CIM Alto Minho para o Fornecimento de Energia Elétrica 

para o Município de Caminha. 

O Senhor Presidente da Mesa, logo de seguida colocou para votação a aceitação 

do novo ponto. O qual foi aceite por unanimidade 
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A Senhora Segunda Secretária Sónia Lajoso, leu a Ordem de Trabalhos, que a 

seguir se transcreve: 

 

            1º - Período de Intervenção do Público. 

          2º - Período de Antes da Ordem do Dia: 

a) – Informações da Mesa; 

 b) – Outros assuntos de interesse municipal a colocar pelos Membros da 

Assembleia; 

 3º - Período da Ordem do Dia: 

a) – Apreciação de Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara 

sobre a Atividade do Município e a Situação Financeira do Mesmo; 

b) – Aprovação da ata da sessão ordinária de 09 de dezembro 2016; 

c) – Aprovação da ata da sessão extraordinária de 06 de janeiro 2017; 

d) – Contratação de um Empréstimo a Curto Prazo até ao montante de 

Duzentos e Cinquenta Mil Euros; 

e) – Atualização de Tarifas, Preços e Taxas Municipais para 2017; 

f) – Contrato Interadministrativo entre o Município de Caminha e a União de 

Freguesias de Caminha e Vilarelho para a Delegação de Competências 

para a Gestão e Conservação do Cemitério Municipal de Caminha;  

g) – Contrato Interadministrativo entre Câmara Municipal de Caminha e 

Agrupamento de Escolas Sidónio Pais-Autonomia para o Ano Letivo 

2016/2017; 

h) – Acordo Quadro da CIM Alto Minho para o Fornecimento de Energia 

Elétrica para o Município de Caminha. 

 

O Senhor Presidente da Mesa, disse que a Senhora Deputada Júlia Paula tem 

um Voto de Pesar para apresentar. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, saudou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, 
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Senhores Deputados, Senhores Presidentes da Junta, ilustres Munícipes e 

Comunicação Social, e de seguida apresentou o seguinte  Voto de Pesar, que não 

é lido, mas, é apresentado de uma forma genuína, emocionada e singela, bem 

como solicitou um minuto de silêncio, pelo falecimento do autarca Guilherme Pinto, 

Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, e seu colega com quem teve o 

prazer e o privilegio de partilhar funções no Conselho de Europa desde 2010 até ao 

passado mês de outubro de 2016, pelo que, solicita seja prestado este voto de 

pesar  e um minuto de silêncio em sua memória  e em sua honra. 

 

O Senhor Presidente da Mesa, concedeu e aceitou o voto de pesar e um minuto 

de silêncio em memória do autarca Guilherme Pinto, Presidente da Câmara 

Municipal de Matosinhos. 

 

Posteriormente o Senhor Presidente da Mesa, disse que chegou à mesa uma 

Moção, assinada pelo representante do Grupo parlamentar da Coligação 

Democrática Unitária, que se intitula “Transferência de Competências “. 

 

De seguida o Senhor Deputado da Coligação Democrática Unitária Joaquim 

Celestino Ribeiro, saudou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores 

Deputados, Senhores Presidentes da Junta, ilustres Munícipes e Comunicação 

Social, e leu a seguinte Moção: 

“Transferência de Competências: 

A descentralização administrativa, conforme a CRP (Constituição da República 

Portuguesa), particularmente pelos Artigos 6º, 237º, tem por finalidade assegurar o 

reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e promover a eficiência 

e eficácia da gestão pública, assegurando os direitos das populações. 

Descentralização que envolve, entre outros aspetos, a transferência de atribuições 

e competências para as autarquias. 
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A transferência de poderes e competências para executar (física e financeiramente) 

ações, serviços ou investimentos é uma simples desconcentração que vincula o 

poder local a decisões que o ultrapassam. Só há descentralização quando a 

transferência inclua o poder de decidir. 

A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios 

humanos, recursos financeiros e de património adequados ao desempenho das 

funções transferidas, concorrendo para uma melhor e mais eficaz resposta aos 

direitos, aspirações e necessidades das populações, e não pode consistir, como a 

prática tem demonstrado, num processo de redução do investimento público e 

alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local. 

A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de 

competências, em que o Poder Local democrático se assuma como titular de 

atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de direção e 

conformação que faça sentido à luz do princípio da subsidiariedade e 

complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das 

populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do 

Estado. 

Objetivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação 

clara das atribuições e competências que envolva os níveis de administração 

central, regional e local. 

Devem manter-se no Estado, para além dos que são próprios do exercício da 

soberania, os poderes que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os que 

coloquem todos os cidadãos em plano de igualdade no acesso aos bens e serviços 

constitucionalmente garantidos nos domínios económico, social e cultural. 

A inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas – que 

não são substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução intermunicipal, constitui 

um obstáculo a uma efetiva descentralização que é urgente resolver. 

Novas competências para as autarquias, exigem o preenchimento de critérios 

(financeiros, de autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam 

a reposição de condições para responder às responsabilidades que já hoje detêm, 
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exigem a devolução das competências em relação às águas que lhe foram 

retiradas com a criação dos sistemas multimunicipais, e exigem ainda a reposição 

das freguesias. 

A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se 

transferiram encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao 

exercício das competências consideradas, a definição do ponto de partida para a 

fixação do volume de recursos necessário e a verificação de garantias futuras 

quanto ao regime financeiro. 

Face aos projetos de diplomas do governo agora concluídos, sobre transferência 

de competências e nova orgânica das comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional (CCDR), a Assembleia Municipal de Caminha, reunida a 

17/02/2017 delibera: 

1-Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento 

local e regional; 

2-Reiterar a exigência da criação das regiões administrativas, enquanto fator que 

conduz a um processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os 

vários níveis de administração, promovendo a necessária reforma democrática da 

administração e defendendo a autonomia dos municípios; 

3-Exigir a eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em matéria 

financeira, orçamental, organizacional, material e humana; 

4-Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a 

garantia comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao 

seu pleno exercício, presente e futuro. 

A presente moção, depois de lida e aprovada, deverá ser enviada para a Câmara 

Municipal de Caminha, Grupos Parlamentares da Assembleia da República, 

Presidência da Assembleia da República, Associação Nacional do Municípios 

Portugueses (ANMP) e Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).” 

 

O Senhor Presidente da Mesa, colocou para votação a moção ali apresentada, a 

qual foi aprovada por unanimidade. 
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1.º - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÙBLICO 

 

Não houve público para intervir. 

 

2º - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

a) Informações da Mesa 

 

O Senhor Primeiro Secretário, João Alberto Silva, saudou todos os presentes e 

informou que a Mesa tinha recebido a seguinte correspondência:  

-E-mail da Antral-Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em 

Automóveis Ligeiros, a dar conhecimento da “Proposta de Lei 50/XIII- Cria o regime 

jurídico do transporte em veículo a partir de plataforma eletrónica”. Em defesa da 

legalidade, e de uma mobilidade sustentável nas cidades, com respeito pela 

segurança e qualidade de vida dos cidadãos. 

-E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a dar 

conhecimento da resposta do Governo à pergunta colocada pela Deputada Carla 

Cruz, através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre a 

“Situação dos ex-trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo”. 

-Oficio de Luis Miguel Sottomaior Braga Baptista, a dar conhecimento da suspeição 

dos membros do júri do concurso de recrutamento de dirigente intermedio de 2.º 

grau- Município de Caminha- Chefe de Divisão de educação, cultura, ação social, 

turismo e desposto. 

-Oficio da Assembleia Municipal de Viseu, a dar conhecimento da moção aprovada 

em 19 de dezembro “Moção pela Dignificação do Instituto Politécnico de Viseu e 

Outros, designando-os por “Universidades Politécnicas”, ou “Universidades de 

Estudos Avançados”, de Modo a poderem atribuir o Grau Doutor. 
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-Oficio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Caminha a 

dar conhecimento do Relatório Anual de Atividades 2016, com o respetivo relatório 

em anexo. 

-E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a dar 

conhecimento da pergunta colocada pelas Sras. Deputadas Carla Cruz e Diana 

Ferreira ao Sr. Ministro da Cultura, sobre a situação do encerramento das 

delegações da RDP e RTP em Braga e Viana do Castelo. 

 

b) Outros assuntos de interesse municipal a colocarem pelos Membros da 

Assembleia 

 
O Senhor Presidente da Mesa abriu as inscrições para este período e relembrou 

que os grupos do PS e PSD tinham 26 minutos e a CDU 8 minutos. 

 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, Carlos 

Castro, saudou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhores 

Presidentes de Junta, os Ilustres Munícipes e a Comunicação Social, e leu o 

seguinte: 

“Senhor Presidente, Dr. Miguel Alves, no âmbito da empreitada da rede de 

saneamento sul de Vila Praia de Âncora, a Rua dos Carvalhinhos foi 

intervencionada para colocação das infraestruturas de drenagem de águas 

residuais domésticas.  

Tive conhecimento das várias complicações que surgiram no decorrer dessa obra, 

levando a que a mesma esteja parada há mais de um ano. 

Os moradores da Rua dos Carvalhinhos e alguns moradores da Rua de Vales têm-

se dirigido, com bastante frequência, a esta Junta de Freguesia perguntando 

quando se irão reiniciar os trabalhos para que a rede fique a funcionar e possam 

fazer a ligação às suas casas.  

Senhor Presidente, nunca foi dada nenhuma informação por parte da Câmara aos 

moradores, e muito menos à Junta de Freguesia, sobre a provável resolução que o 
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Município poderá ter tomado sobre a pretensão de colocar ou não a rede de 

saneamento a funcionar na referida rua.  

Sr. Presidente, gostaria de saber em que ponto se encontra esta situação.  

Disse ainda o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, 

Carlos Castro, que: 

“Aproveita também esta intervenção, para esclarecer a diferença entre dois 

sentimentos distintos, mas muitas vezes confundidos como sendo um só. 

Refiro-me ao medo e ao pânico. 

O medo é uma emoção que se carateriza por um intenso sentimento desagradável 

provocado pela perceção de um perigo real ou imaginário. 

O medo deixa-nos mais fortes. 

O pânico refere-se a um terror súbito e violento, causado por uma ameaça de um 

perigo, que desencadeia reações e comportamentos pouco racionais. 

O pânico faz-nos perder o controlo e não nos deixa pensar na melhor forma para 

agir. 

Este comunicado, assinado pelo Partido Socialista, que me chegou às mãos e 

provavelmente irá ser distribuído ainda esta noite, e revelam um ato de pânico. 

De facto, o Partido Socialista não para de me surpreender pela negativa. 

Sinceramente nunca imaginei que um homem como eu causasse tanto pânico a 

uma força politica com a dimensão do Partido Socialista.” 

 

O Senhor Deputado Manuel Amial, saudou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, os Ilustres Munícipes e a 

Comunicação Social, e leu o seguinte: 

“Centenário dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora  

Queria aqui nesta Assembleia congratular-me com a recente comemoração do 

Centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de 

Âncora.  
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100 Anos de Dedicação e Serviço à Comunidade que devem ser reconhecidos e 

apontados como exemplo.  

Muitos cidadãos já passaram por esta Associação Humanitária, no seu Corpo de 

Fundadores, de Dirigentes, de Comando e do seu Corpo Ativo, que merecem, 

naturalmente o nosso reconhecimento, deixando para todos eles e alguns em 

memória, a minha gratidão.  

Gostei de ver o Monumento aos Bombeiros, inaugurado na Rotunda da Cruz Velha, 

oferecido pela Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora a quem felicito pela 

iniciativa, na pessoa do seu Presidente Carlos Castro.  

Gostei também de ver a Remodelação do Cineteatro, obras cuidadas que 

devolveram a história e a dignidade aquele espaço, felicitando por isso a Direção 

da Associação e a Câmara Municipal de Caminha pelo contributo em colocar 

novamente aquele espaço ao serviço da comunidade.  

Parabéns!  

-Parque do Dólmen da Barrosa mm Vila Praia de Âncora  

Verifiquei com agrado o início das obras de recuperação daquele espaço, um 

parque com grandes potencialidades recreativas, pedagógicas e culturais e cujos 

trabalhos estão a decorrer com grande esmero arquitetónico, pelo que queria 

deixar aqui a minha felicitação à Câmara Municipal. 

-Lanhelas - Avenida da Liberdade  

Numa deslocação recente feita a Lanhelas vi com muito agrado o novo piso e 

partes pedonais laterais na parte da Avenida da Liberdade, em frente ao Talho, 

num trabalho que considerei muito cuidado, que aqui queria registar e felicitar na 

pessoa da sua Presidente de Junta.  

-Lions homenagearam o Maestro Francisco Presa  

Por fim, queria aqui também associar-me à Homenagem que o Lions Clube de Vila 

Praia de Âncora prestou, no decurso da sessão comemorativa do seu 37.° 

Aniversário, do passado dia 11 de Fevereiro, ao Maestro Francisco Emílio 

Fontainha Presa, atribuindo-lhe o Galardão de Cidadão de Mérito Cultural, "como 

testemunho e reconhecimento pela sua extraordinária e inigualável dedicação á 
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Cultura e, de modo sensível, pelos 50 Anos dedicados generosa e voluntariamente 

ao Orfeão de Vila Praia de Âncora que, sob a sua batuta, alcançou já um patamar 

de excelência, por todos reconhecido" e que prestigia e muito o nosso Concelho.  

São exemplos como este de voluntariado e dedicação à causa da Cultura, como o 

de Francisco Presa, que devem ser apontados para memória futura ás novas 

gerações e deviamente reconhecidos.  

Aqui ficam também os meus Parabéns ao Lions Clube de Vila Praia de Âncora e ao 

homenageado!”  

 

O Senhor Deputado Hugo Martins, saudou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, os Ilustres Munícipes e a 

Comunicação Social, e leu o seguinte: 

“Enquanto munícipe e membro deste órgão autárquico queria saudar este 

executivo pela excelência de todo o trabalho que está a ser realizado em todo o 

município.  

Enquanto natural de Vila Praia de Âncora queria reconhecer a visão, a coragem e o 

empenho que esta câmara tem empreendido em prol de todos os Ancorenses.  

Numa análise global do trabalho desenvolvido nos últimos tempos no município 

gostaria de salientar os seguintes aspetos:  

1. Económica e socialmente o município está melhor, com mais dinamismo, com 

mais atratividade e com uma gestão que procura estar cada vez mais próxima das 

populações que serve;  

2. A notoriedade e visibilidade nacional e internacional que é evidente e facilmente 

é percetível pelo destaque que é dado em muitos meios de comunicação social 

sendo de salientar que, ao contrário do passado, as notícias sobre Caminha 

aparecem sempre pela positiva e pelos melhores motivos;  

A Câmara Municipal gerida pelo PS conseguiu, perante um sem número de 

dificuldades financeiras, perante vários processos judiciais e perante um sem 

número de problemas herdados da gestão do PSD, desenvolver económica e 
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socialmente o município com particular destaque para o comércio, o turismo, a 

cultura e o desporto que registam índices elevados de crescimento.  

O PSD não consegue apresentar uma única proposta séria, antes pelo contrário, 

usa a mentira e a deturpação dos factos.  

O PSD lança comunicados com falsidades apenas para intoxicar a opinião pública, 

mas, ainda mais grave, é que a única coisa que consegue é ofender a inteligência 

dos Ancorenses e das populações, em geral. do município de Caminha.  

Pelo contrário, este executivo liderado pelo P5 empenha-se na resolução dos mais 

diversos problemas das populações das várias freguesias, de uma forma livre, 

democrática e equilibrada.  

Os Ancorenses e a população em geral já perceberam que a Junta de Freguesia 

de Vila Praia de Âncora está a ser utilizada como arma politica contra o executivo 

da Câmara Municipal, numa clara estratégia de egocentrismo e vitimização, 

esquecendo que este executivo, nos últimos três anos, através das transferências 

para esta junta de freguesia injetou verbas que superam em 67% os recursos que 

eram transferidos pela Câmara gerida pelo PSD.  

Felizmente o povo não é cego e sabe que já ganhamos muito com a determinação, 

persistência e com a qualidade da ação deste Presidente. 

Sublinharei a titulo de exemplo algumas obras e realizações:  

• A apresentação e aprovação das candidaturas para a Bandeira Azul da Europa  

• Qualidade na organização dos mais diversos eventos  

• A intervenção na zona envolvente do Dólmen da Barrosa  

• O empenho na construção da rede de Gás Natural  

• O avanço no projeto de construção da passagem para peões na Travessa do 

Teatro;  

• A diversidade da oferta de animação em vários pontos de Vila Praia de Âncora,  

• O impacto económico e a promoção turística e hoteleira de Vila Praia de Âncora.  

• O impacto importantíssimo para o desenvolvimento da nossa terra e para o bem 

estar de quem reside nesta vila ou de quem durante mais ou menos tempo nos 

visita.  
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Um bom exemplo da dinâmica deste executivo é o projeto da ecovia que liga 

Moledo a Vila Praia de Âncora e que, posteriormente irá ligar a Âncora e às várias 

freguesias do litoral, até Esposende.  

Esta obra é mais uma que representa uma nova fase para o concelho de Caminha 

e mais concretamente para Vila Praia de Âncora.  

Esta é uma obra que mostra bem a inoperância e inércia do anterior executivo, do 

PSD que não fez um único investimento no âmbito da Polis Litoral.  

Pelo contrário, o executivo liderado pelo Presidente Miguel Alves soma já 5 obras 

realizadas e um investimento de mais de um milhão de euros no Concelho e serão 

ainda feitas mais 5 obras, perfazendo o total de 10 obras na Pólis Litoral Norte e 

um investimento de 4 milhões de euros. 

Estes são os factos que fazem a diferença entre quem tem visão e faz obra e quem 

muito gastou, muito endividou o Município, e espremido, nada fez.  

Queria referir que no passado dia 7 de janeiro assistimos em Vila Praia de Âncora 

à inauguração da remodelação do Cineteatro dos Bombeiros de Vila Praia de 

Âncora e ao concerto de António Zambujo e que este acontecimento encheu de 

júbilo alegria e satisfação a população de Vila Praia de Âncora, do Vale do Âncora 

e do município.  

Felicito igualmente a Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora pelo monumento 

aos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora.  

A inauguração deste importante equipamento cultural foi integrada nas 

comemorações do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Praia de Âncora.  

Na dupla qualidade de membro, recentemente eleito, para a direção desta 

Associação Humanitária e de Deputado Municipal aproveito esta oportunidade para 

agradecer o trabalho, o esforço, os sacrifícios, as ações humanitárias, assim como 

os contributos de gerações de homens e mulheres que nos diversos serviços 

administrativos ou de outra natureza, no corpo ativo, nos órgãos sociais ou 

enquanto beneméritos, fizeram desta Associação uma referência local e regional.  

Importa dizer que o cineteatro da AHBVVPA estava encerrado há 10 anos.  
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Importa referir que a abertura do cineteatro correspondeu a um sonho tornado em 

realidade.  

Importa, por isso, realçar o excelente trabalho realizado pela direção desta 

Associação e pela Câmara Municipal. Juntos conseguiram encontrar as soluções, 

juntos conseguiram descobrir os meios e os processos necessários para 

ultrapassar as dificuldades.  

O protocolo Assinado entre a Câmara Municipal e AHBVVPA assegura uma verba 

mensal que permite à associação o pagamento das obrigações com as obras 

efetuadas no cineteatro.  

Esta foi mais uma prova significativa do compromisso deste executivo liderado pelo 

Presidente Miguel Alves, sabendo iria ao encontro dos anseios e aspirações da 

população Ancorense.  

Senhor Presidente,  

O projeto "Caminha sabe nadar" é um passo gigante na promoção do desporto no 

Concelho de Caminha. Por isso, muitos parabéns por mais este sucesso.  

Este projeto é o exemplo de visão e de rentabilização de equipamentos 

desportivos.  

O nosso Concelho tem um potencial enorme relacionado com o Mar e com os Rios 

pois a água propicia a prática de vários desportos.  

Este projeto além permitir que todas as crianças saibam nadar também permitirá 

que fiquem dotadas de mecanismos de defesa em meio aquático, para que possam 

desfrutar de qualquer desporto, em segurança.  

O nosso Concelho tem registado um aumento de desportos de mar e de rio sempre 

em crescente. Este é um exemplo que deveria ser seguido em todo o país, como 

um bom exemplo, que vai muito além da prática desportiva.  

O Presidente Miguel Alves aquando da aprovação do Projeto sublinhou, e muito 

bem, a importância da iniciativa considerando que este projeto:  

• valoriza os equipamentos municipais e, sobretudo,  
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• proporciona às nossas crianças a possibilidade de nadar, essencial em qualquer 

circunstância, mas fundamental num concelho banhado pelo mar e que aposta nos 

desportos náuticos.  

Trata-se de um excelente projeto para incentivar o desporto no Concelho que 

saúdo e com o qual me congratulo.  

Gostaria igualmente de me referir às obras de requalificação da 2.ª Fase do Nó da 

Erva Verde em Vila Praia de Âncora.  

Trata-se de um projeto orçado em mais de meio milhão de euros e está cada vez 

mais perto de avançar.  

Com esta obra a autarquia pretende:  

• Requalificar uma zona que se encontra degradada e pouco funcional, onde se 

assiste à desorganização viária, ao desgaste de pavimentos, à degradação do piso 

dos passeios e a múltiplas deficiências ao nível de infraestruturas de águas 

residuais e pluviais e à carência de bolsas de estacionamento.  

• Promover da acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada através da 

definição de percursos pedonais e  

• Criar passadeiras sobre-elevadas, niveladas com os passeios, inibidoras de 

velocidade, de forma e em segurança.  

• Criar uma nova entrada para a Ludoteca/Biblioteca de Vila Praia de Âncora, 

através da cedência de área de terreno ao domínio público e o acesso de viaturas 

por uma entrada lateral,  

• Possibilitar o estacionamento privativo e, por conseguinte, o desafogo de área de 

estacionamento público. 

Senhores e Senhoras membros desta Assembleia:  

Temos assistido a uma transformação para mais e melhor no Concelho de 

Caminha  e, consequentemente, para mais e melhor em Vila Praia de Âncora  que 

decorrem de investimentos já realizados, mas também de  investimentos que estão 

a ser projetados.  

É notório o investimento que está a ser feito, é muito significativo o trabalho dos 

vários pelouros que contrasta, como acima referi, com o vazio de ideias, com a 
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critica gratuita, com o maldizer e o nada fazer que nos é apresentado pelos 

autarcas do PSD.  

O executivo liderado pelo presidente da Câmara Miguel Alves vai continuar a 

trabalhar e a defender o progresso da nossa terra!  

Nós nesta Assembleia Municipal vamos continuar a apoiar a Câmara Municipal 

porque é isso que, por justiça e imperativo de consciência, devemos fazer.  

Bem-haja pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Bem-haja pela coragem e 

pela qualidade das suas prestações.  

A população do município de Caminha não aprecia populismos, não aceita 

demagogias e saberá avaliar, no momento próprio, quem luta e trabalha todos os 

dias pelo progresso da nossa terra.  

Muito Obrigado.” 

 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Riba de Âncora, Paulo 

Alvarenga, saudou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, 

Senhores Presidentes de Junta, os Ilustres Munícipes e a Comunicação Social, e 

disse que a sua intervenção poderá surpreender o Senhor Presidente da Câmara, 

uma vez que o seu trabalho em Riba de Âncora está a correr muito bem, porque, 

tudo aquilo que sugeriram fazer no seu inicio do mandato estão a ser cumpridas, 

logo, vão cumprir com aquilo  que prometeram. Disse ainda o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Riba de Âncora, como já o tinha referido ao Senhor 

Presidente da Câmara, que quando sentisse que Riba de Âncora estivesse a ser 

prejudicada com alguma coisa, que não se iria calar, pelo que, hoje está ali para 

reclamar, e como o Senhor Presidente sabe em fevereiro do ano passado na 

conversa que tiveram, que precisava de apoio da parte do estaleiro para concluir 

mais um dos Moinhos D’Apardal, e passado um ano o moinho encontra-se na 

mesma, visto que o Senhor Presidente lhe tinha dito que o pessoal do estaleiro de 

Vila Praia de Âncora iria dar uma ajuda na recuperação desse mesmo moinho; foi 

marcada uma visita com os encarregados gerais do estaleiro, e passado um ano 
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continua sem resposta, portanto, gostava o Senhor Presidente da Junta de Riba de 

Âncora de saber se existe estaleiro em Vila Praia de Âncora, por quem é usado e 

quanto ele custa por mês ao Município, porque aquilo que ele sente é que existem 

Freguesias que usam o serviço do estaleiro de Vila Praia de Âncora, e Riba de 

Âncora não tem direito a nada, e mesmo a titulo de exemplo, refere o Senhor 

Presidente da Junta que durante este mandato, teve a máquina da Câmara durante 

dois dias em Riba de Âncora, fizeram alguns consertos de fugas de água e um 

funcionário esteve presente nos incêndios durante dois dias, logo, o Senhor 

Presidente de Junta sente que a sua Freguesia está a ser prejudicada, contudo, 

gostava que o Senhor Presidente lhe disse-se se esse moinho vai ou não ser 

recuperado, e se vai ou não poder contar com a ajuda dos estaleiros de Vila Praia 

de Âncora.   

 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Âncora, António Brás, saudou 

o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de 

Junta, os Ilustres Munícipes e a Comunicação Social, e leu o seguinte: 

“Começo por subscrever inteiramente as palavras do meu colega Presidente Paulo 

Alvarenga, até porque temos privado sobre o assunto, apenas ressalvo uma 

pequena, mas substancial divergência. 

Inequivocamente o meu caro colega sente a ineficácia do estaleiro municipal 

sediado em Vila Praia de Âncora, relativamente ao apoio que deveria prestar às 

freguesias do vale do Âncora, há apenas um mandato, eu, sinto há dois. 

Debruçando-me sobre o tema que me trouxe aqui, quero deixar claro a minha 

convicção sobre importância do protocolo celebrado Serralves, até porque, votei 

favoravelmente. 

E fi-lo contrariando as opiniões que muitos Ancorenses me transmitiram e que aqui 

me cabe representar e defender, no entanto apenas defendi as minhas convicções. 

Fi-lo porque acredito nos benefícios a curto médio prazo. 
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Porque julgo que o fomento da cultura será uma marca do progresso e do futuro do 

nosso concelho. 

A julgar pelas ilustres visitas que o concelho já recebe neste âmbito revela que a 

aposta do município foi acertada. 

As altas individualidades que em boa hora tem visitado o nosso Concelho, o que se 

revela praticamente inédito até á presidência do Dr. Miguel Alves, ainda ser 

possível, são a mostra disso mesmo. 

Sr. Presidente permita-me que com o devido respeito o cumprimente pelo prestígio 

que paulatinamente vai cultivando no nosso concelho. 

Nomeadamente, com a presença do Sr. Ministro da Cultura. 

Senhor presidente, permita-me que lhe deixe um pedido. 

Seria possível que o Sr. Ministro da Cultura viesse a visitar Cividade de 

Âncora/Afife e o Forte do Cão para que possa ter conhecimento da importância de 

regenerar e valorizar este património?  

Seria possível ter o Sr. Ministro do Ambiente em visita à Mata da Gelfa, para 

definitivamente tomar consciência do trabalho que a nossa Mata merece e o ICNF 

não faz? 

Ou então o próprio senhor ministro da Cultura poderia ser um elo de ligação e 

relevo, porque a Mata da Gelfa também transpira e brota Cultura, o memorial das 

gentes do Vale do Âncora está presente nesta Mata. 

Não só por uma mulher, como refere o cancioneiro, mas sim, pela ação de 

inúmeras mulheres e inúmeros homens, de diversas gerações, que fizeram e 

fazem parte do património cultural deste Concelho.” 

 

O Senhor Deputado Rui Taxa, saudou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, os Ilustres Munícipes e a 

Comunicação Social, e leu o seguinte: 

“Na última Assembleia Municipal tivemos possibilidade de assistir à forma como o 

Sr. Presidente Miguel Alves tentou de todas as maneiras e feitios atacar e 
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desvalorizar a gestão que Júlia Paula Costa teve nos 12 anos passados em que 

esteve à frente do Município de Caminha enquanto Presidente do respetivo 

Executivo.  

O Sr. Presidente Miguel Alves estava desta forma a criar ambiente, a conjugar 

ventos e marés para que hoje, nesta Assembleia Municipal, tivesse razões para 

apresentar - de forma natural, como se o destino assim o obrigasse - um novo 

pedido de contratação de empréstimo no valor de 250 mil Euros.  

Convém relembrar que em 19-12-2014, este Executivo Socialista contraiu um 

empréstimo de 1 Milhão de Euros e em 11-12-2015 contraiu outro empréstimo no 

valor também de 1 Milhão de Euros, valores que foram aproveitados para depois 

martelar os respetivos Orçamentos, lançando-os no campo da receita e 

esquecendo-se de os lançar ao mesmo tempo no campo da despesa.  

Independentemente das razões que venha hoje aqui apresentar para justificar a 

necessidade da contratação deste novo empréstimo, a verdade é só uma.  

A Câmara Municipal de Caminha está falida!  

Mas falida, falida mesmo!  

Se observarmos a Informação Municipal que nos foi fornecida para esta 

Assembleia Municipal, datada de 09-02-2017 e que está assinada pelo punho do 

Sr. Presidente Miguel Alves, podemos observar que o total dos encargos e não 

pagos resultantes de faturação, ultrapassa os 5 Milhões de Euros.  

Concretamente, o seu valor é de 5. 074. 795, 93 €. 

Temos uma dívida de mais de 5 Milhões de Euros, só para faturação a pagar a 

mais de 60 dias.  

Isto, que nós saibamos.  

Porque pode haver dívida a mais de 60 dias não lançada propositadamente, para 

não empolar ainda mais esta dívida.  

Depois a esta dívida a mais de 60 dias, convém somar a dívida a menos de 60 

dias, que ainda não foi lançada porque ainda não ultrapassou os 60 dias, e que 

ronda os 2 Milhões de Euros.  

E com isto já vamos nos 7 Milhões de Euros!  
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E ainda falta somar a dívida das Piscinas- 1 Milhão de Euros- a dívida da água que 

já vai em 2,5 Milhões de Euros. Etc.  

E com isto, tudo somado, já vamos nos 10,5 Milhões de Euros.  

Contas por baixo!  

Só para terem uma ideia, ficam a saber que o Município de Caminha, pela forma 

como está a ser gerido, endivida-se em cerca de 200 mil Euros por mês!  

Em 09-02-2017, data da informação financeira para esta Assembleia Municipal, o 

Município de Caminha tinha uma dívida de 10.5 Milhões de Euros e só tinha nos 

seus cofres 27. 436,01€ para comprar pregos, ou taxas, ou taxinhas ou pioneses.  

É esta a situação financeira do Município de Caminha.  

Lembram-se quando em 11-04-1970 o astronauta Jack Swigert da Apollo 13 

comunicou:  

Houston, we have a problem! 

Pois agora é chegada a altura de dizer:  

Caminha, temos um problema!  

E esse problema é o nosso Presidente Miguel Alves.  

E não tenho nenhum prazer ou alegria em fazer esta afirmação, porque sinto que 

os vindouros Executivos que venham a ser eleitos, qualquer que seja a sua cor 

política, vão ficar de "pés e mãos atadas" com a dívida deixada pelo nosso 

Presidente Miguel Alves.  

O nosso futuro está seriamente comprometido!  

Caminha teve azar.  

O Partido Socialista pode ter um candidato com todos os predicados para ganhar 

eleições autárquicas, mas está visto que tem um gestor que não sabe gerir uma 

Câmara.  

Em 3 anos faliu uma Câmara! A Câmara de Caminha. Em vez de olhar para o 

horizonte, e dizer:  

-É para ali que temos de caminhar, é ali onde está o nosso futuro!  
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Pelo contrário, serve-se de Caminha para se auto promover politicamente, usando 

as suas diversas assessorias de informação para criar uma imagem de dinamismo 

político nacional.  

Em Vila Praia de Âncora fez o que se sabe.  

Destruiu o comércio local com a instalação do Continente, e não satisfeito, dá-lhe o 

golpe de misericórdia, colocando-se ao lado da geringonça para fechar a 

Ancorensis Cooperativa de Ensino.  

Em Caminha, as perspetivas não são as melhores. 

E como se tudo isto não bastasse, aprova um PDM que nos prejudica a todos, 

amputando o Concelho de Caminha de qualquer desenvolvimento nos próximos 

anos.  

Para além de estarmos falidos, com um destino incerto no nosso futuro, verificamos 

que diversos Socialistas começam a desertar e não se rever na forma como este 

Concelho está a ser dirigido.  

Todos sabemos que há divisões graves e sérias no Partido Socialista concelhio.  

E quando os Socialistas já não acreditam no seu líder...o que podemos nós fazer?  

Face á falência da nossa Câmara Socialista, estava chegada a hora de voltar a 

pedir a demissão deste Executivo.  

Não me vou dar a esse trabalho.  

Prefiro convidar todos os Caminhenses para que, no sossego dos seus lares, 

meditem sobre tudo isto que aqui disse, e não disse, e decidam se será este o 

futuro que Caminha merece.” 

 

O Senhor Deputado Manuel Falcão, saudou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, os Ilustres Munícipes e a 

Comunicação Social, e leu o seguinte: 

“Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta:  

Parece-me da mais elementar justiça fazer aqui uma referência à magnifica 

revolução cultural que decorre no nosso Concelho de Caminha e felicitar o Sr. 
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Presidente de Câmara e os Senhores Vereadores pelo muito que vem sendo feito e 

que coloca Caminha nos principais roteiros culturais, aquém e além-fronteiras.  

Ainda recentemente obtivemos a notoriedade de nos associarmos à Magnifica 

Fundação Serralves, uma das mais importantes marcas culturais de toda a Europa 

e através dessa associação acedermos à nata da cultura mundial.  

Como foi então salientado, Caminha foi a 1.ª Vila fazê-lo.  

A temeridade, a coragem e a visão do Governo Municipal do PS, já nos premiou 

com uma 1.ª exposição itinerante da Fundação Serralves, a que se seguirão muitos 

outros eventos culturais que reforçarão a nossa terra como referência nacional 

nessa área.  

Não olvidando o significado impar desse importantíssimo passo no compromisso e 

vocação cultural do nisso Concelho, a verdade é que ele constitui em si mesmo um 

dos desígnios do Governo Municipal do PS, quanto é o da afirmação de Caminha 

como uma referência nacional e internacional no panorama da cultura, com a 

realização de inúmeros eventos que poderão ser visitados e vistos pelos nossos 

Munícipes e por aqueles que nos visitam.  

É que, apostar na cultura é apostar nas pessoas, porque, só as pessoas cultas são 

realmente livres.  

Este é o Governo Municipal do PS que apresentou mais de 90 exposições nos 

espaços municipais, que envolveram centenas de artistas plásticos; que investiu 

um milhão de euros numa nova biblioteca; que leva o teatro às nossas freguesias; 

que dá uma nova energia à Arte na Leira, em plena Serra de Arga; que recuperou 

uma sala de espetáculos emblemática na bela Vila Praia de Âncora, quanto é o 

Cine Teatro dos Bombeiros Voluntários; que apoia a produção cinematográfica e 

audiovisual, como aconteceu com a recolha da memória da Pesca do Bacalhau; 

que apoia a música, trazendo até nós o Fernando Tordo, o António Zambujo, a 

Carminho, a Ana Moura, o Carlos do Carmo, a orquestra do Norte e tantos outros; 

Este é o Governo Municipal que resgatou o Festival de Vilar de Mouros da morte 

anunciada e desejada pelo anterior executivo do PSD.  
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Mas este é também o Governo Municipal do PS que apoia intensamente as nossas 

Associações e Fundações, que apoia o nosso Orfeão de VPA, a nossa Banda de 

Lanhelas, os nossos Grupos Etnográficos, as escolas, com especial destaque, que 

me perdoem as outras, para a Escola da Banda e para a Academia de Música 

Fernandes Fão. 

Muito mais haveria a dizer no intuito genuíno e merecido, de elogiar o 

destacadíssimo papel que o Município. de Caminha teve e tem na Cultura do nosso 

Concelho nos últimos 3 anos. Todavia, a história continua a escrever-se de um 

modo tão alucinante que, decerto, brevemente voltarei a ter o prazer de intervir 

sobre este tema.  

Pena é que os Senhores Vereadores do PSD primem pela ausência nos notáveis 

acontecimentos culturais que se realizam no nosso Concelho, a exemplo do que 

fazem noutras ocasiões de relevantíssima importância coletiva, como ainda 

recentemente ocorreu nas comemorações do 90.º aniversário do Sporting Club 

Caminhense, com a presença do Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão 

Rodrigues e na apresentação da requalificação do Cais dos Pescadores em 

Caminha, com a presença da Sr.ª Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, evento para 

o qual precisamente os pescadores se mobilizaram fortemente.  

É atitude de menosprezo pelo que de importante se realiza no nosso Concelho, 

mas também a confirmação de que o PSD convive mal com os êxitos conseguidos 

para a população de Caminha, pela ação da Câmara Municipal.” 

Disse ainda o Senhor Deputado Manuel Falcão, quanto à intervenção do Senhor 

Presidente de Junta de Vila Praia de Âncora que o Partido Socialista ao longo da 

historia travou grandes e ferozes lutas e que nunca fugiu ou recuou pelo medo ou 

pelo pânico, portanto, o Partidos Socialista não sente medo nem pânico, portanto, a 

sua intervenção gerou ao Senhor Deputado um sentimento de estupefação, de 

surpresa, mas, de qualquer maneira, mantem o respeito pelo Senhor Presidente de 

Vila Praia de Âncora, portanto, o Partido Socialista medo e pânico não tem, nem do 

Senhor nem de ninguém. 
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Disse ainda o Senhor Deputado Manuel Falcão, ao Senhor Deputado Rui Taxa que 

a sua cronica anunciada da falência do Município já vem praticamente desde o 

primeiro dia em que se reuniu esta Assembleia deste mandato, passados três anos 

e estando a caminho de finalizar o quarto ano de mandato e a Câmara Municipal 

continua a trabalhar, continua a investir e continua efetivamente a desenvolver um 

trabalho de alto relevo, ou pelo menos, assim o considera o Senhor Deputado 

Manuel Falcão. 

 
A Senhora Deputada Júlia Paula, disse que quando fez a inscrição para este 

ponto da ordem de trabalhos, fê-lo quase como um desafio para testar a 

sistemática forma como as inscrições para este período são feitas, e pôde hoje 

avaliar que no período das inscrições existem esquemas e formas de inscrição que 

acabam sempre da mesma maneira, esperarem que o ultimo Deputado do PSD se 

inscreva e dar a oportunidade a outra bancada, do PS, para que se inscreva a 

seguir. Logo, é este o registo, que a Senhora Deputada observa e denota, e foi 

essa a sintomatologia que sentiu com a sua inscrição, e que se repete. Pelo que, 

permita o Senhor Presidente da Mesa que a Senhora Deputada faça esse reparo, 

uma vez que é uma pessoa direta e desse modo, deixa um contributo positivo para 

que isso não volte a acontecer. 

Relativamente as intervenções a Senhora Deputada disse que aproveita este 

período para ali fazer algumas análises, sobre algumas abordagens que lhe 

pareceram interessantes. Começa por dar toda a razão e subscreve a intervenção 

do Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Âncora, referindo que tem toda a 

razão; este executivo tinhas todas as condições para fazer a obra que ali elencou, 

nomeadamente o Forte do Cão, a Mata da Gelfa e a Cividade, não só porque o 

Governo é do Partido Socialista, com a vinda de todos esses governantes e de 

secretários de estado. Ora existindo uma proximidade que permitiria uma maior 

sensibilização, como tendo acontecido a requalificação da Praia da Gelfa, 

naturalmente que havia todas as condições e que era justo e meritório que estas 

requalificações fossem efetuadas. Disse a Senhora Deputada e partindo para a 

intervenção do Senhor Deputado Hugo Martins, disse que é sempre importante que 
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as pessoas num esforço de tentar branquear o trabalho que o executivo do PSD 

fez, exatamente lhes permita ali elencá-lo de uma forma muito simples. Assim e 

para quem diz que não foi feito nada em Vila Praia de Âncora, gostava de lembrar: 

a aquisição dos terrenos e a construção do Jardim Infantil de Vila Praia de Âncora, 

a requalificação dos Pavilhões Municipais, a aquisição dos terrenos e a construção 

das Piscinas Municipais que permitem então esses projetos tão interessantes que o 

Senhor Deputado ali elencou, mas que pecam por tardios, a requalificação do 

Parque 25 de Abril, e do Parque Ramos Pereira, que permitiu a toda a 

infraestruturação  do saneamento e linhas de água e resolveu de vez o problema 

do foco de poluição da Praia das Crianças, que influenciou anos a fio que Vila Praia 

de Âncora não tivesse a merecida Bandeira Azul. Sendo que V.Exas beneficiaram 

do forte investimento e de toda a requalificação que foi feita ao nível do Parque 

Ramos Pereira e permitiu que finalmente Vila Praia de Âncora tivesse as condições 

ambientais, as qualidades analíticas da água para que a Bandeira Azul pudesse 

ser hasteada, portanto, ainda bem que esse trabalho foi realizado e permitiu que 

isso fosse possível. Relembra ainda a Senhora Deputada todo o investimento em 

saneamento que foi feito em Venade, em Vilarelho em Moledo, Vila Praia de 

Âncora, em Vile e em Riba de Âncora, a requalificação da Rua do Sol Posto, da 

Rua Cândido dos Reis, da Rua 31 de Janeiro e do aqueduto junto da estação de 

serviço da Repsol que permitiu que aquela zona que todos os anos 

sistematicamente inundava com esta intervenção e no presente não aconteça. Mas 

ainda, a requalificação urbana da Rua 5 de Outubro, a requalificação de toda a 

zona envolvente do Portinho, nomeadamente a construção das ecovias de Vila 

Praia de Âncora a Moledo e ainda a requalificação da Escola do Viso, atual sede 

do Orfeão, e por fim a Requalificação dos Quartéis do Bombeiros, que foram tão 

importantes, para que os nossos bombeiros tenham condições de trabalho e 

nomeadamente para que seja possível integrar nas suas Corporações bombeiras 

dos sexo feminino, porque até então isso não era possível. Disse ainda a Senhora 

Deputada que o Senhor Deputado Manuel Carlos Falcão foi ali sublinhar a alegada 

revolução cultural que foi feita por este executivo. Embora muitos dos eventos 
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sejam uma continuidade do que já vinha sendo feitos, saúda a Senhora Deputada 

tudo aquilo que seja bom, produtivo e construtivo para o Concelho de Caminha, 

mas, não concorda em absoluto com a opção do apoio de valor tão significativo à 

Fundação Serralves, porque, preferia sem dúvida que esse esforço financeiro fosse 

canalizado para as Associações e Instituições do Concelho. Portanto, e por isso, dá 

os parabéns à Direção do Bombeiros de Vila Praia de Âncora pelo esforço que 

fizeram na requalificação do seu Cineteatro. Quanto à Biblioteca disse a Senhora 

Deputada que em boa hora foi feita a obra, mas, também é indiscutível que em boa 

hora o anterior executivo elaborou o projeto, adjudicaram-no a um arquiteto de 

referência, o arquiteto Nuno Brandão. É porque sem ideia não há projeto e sem 

projeto não há obra. Logo, essa obra aconteceu e ainda bem, dando continuidade a 

um esforço do executivo do PSD, que não só, fez esse esforço na requalificação da 

Biblioteca, mas, também com o projeto de requalificação do Mosteiro de São João 

D’Arga que foi elaborado com o apoio da extinta Direção Geral dos Monumentos. 

Deste modo, a Senhora Deputada fica feliz com as coisas boas que o executivo 

faz, mas, não é correto nem justo o tipo de intervenção que visa branquear o 

trabalho que outros fizeram, o qual foi sufragado pela população de Caminha, com 

três vitórias consecutivas. Disse ainda a Senhora Deputada que de todas as vezes 

que os Senhores tentam branquear esse trabalho, estão a desrespeitar a 

população que a elegeu durante três mandatos sucessivos com maiorias absolutas, 

e lhes deu a possibilidade de realizarem esta vasta obra. Disse ainda a Senhora 

Deputada que, quereriam V.Exas que também tivessem realizado as intervenções 

da Polis. Ora, essa era para vós uma excelente oportunidade, mas já vem tarde, já 

o deveriam ter feito, porque três anos é muito tempo para quem acusa os outros de 

nada terem feito. Tudo o que temos ouvido são ideias e projetos, permitam a 

expressão, eleitoralistas, e pode proferir isto com toda a propriedade, porque, 

V.Exas em campanha eleitoral e aquando das ultimas eleições, acusaram 

sistematicamente o executivo do PSD e os seus candidatos de que estavam a 

fazer obras eleitoralistas. Reitera a Senhora Deputada que mais vale fazer obras 

eleitoralistas do que ter ideias e projetos eleitoralistas. Portanto, três anos é muito 
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tempo e para se chegar ao fim de um mandato e só ter para apresentar á 

população de Caminha mais ideias, mais projetos e obras nada e nomeadamente 

na Polis nada. Reafirma a Senhora Deputada que estará com todo o orgulho junto 

do atual executivo a inaugurar obras desde que elas sejam boas para o Concelho 

de Caminha, e deixa um conselho a propósito da intervenção da Senhor Deputado 

Manuel Falcão: que decididamente o executivo a nível do seu protocolo clarifique 

quais os eventos e obras a que querem, que os Senhores Vereadores e Deputados 

do PSD sejam convidados e assistam, e quais é que não querem, porque, umas 

vezes convida e outras não, portanto, é a Câmara Municipal de Caminha que deve 

ter um protocolo que utilize para todos os eventos, e aconselha a Senhora 

Deputada para que o faça de uma forma clara, para que todos entendam qual é a 

intenção, se de facto deseja que estejam presentes em todos,  ou  se,  só nalguns 

e noutros não. 

 

O Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro, deu inicio à sua intervenção e 

leu o seguinte: 

“Uma história recente, decorrida em Galveias, concelho de Ponte Sor, mostrou 

como o trabalho, honestidade e competência se conjugam em torno do PCP e da 

CDU. A vitória nas eleições intercalares numa das freguesias mais ricas do país, 

mostrou que o certo e garantido não aconteceu. Tal como em Caminha, várias são 

as vozes e influências que se conjugam para prever, e assim determinar, quem 

pode vencer eleições, ignorando a decisão individual de cada um e o trabalho 

árduo e em condições difíceis com que se batem as forças progressistas d’ Os 

Verdes e do PCP, mas também de tantos democratas independentes que se unem 

na CDU acreditando na razão e determinação de uma sociedade mais justa. Uma 

sociedade que não se entrega à canonização das almas nem ao apostolado dos 

bem-feitores, mas que se bate por direitos, liberdades e garantias. Os mesmos 

direitos, liberdades e garantias que constroem conhecimento capaz de mobilizar 

toda uma economia sustentável em torno de um território. Uma sociedade livre de 

decidir sem a demagogia de uns e a implacável ignomínia literária de outros. Uma 
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sociedade que cresce em Caminha e que percebe que o modelo PS e PSD se 

esgotou. E são os próprios que o difundem, digladiando-se publicamente numa 

esgrima argumentativa invertida. Ora, a Câmara Municipal de Caminha, constituída 

pelo PS e pelo PSD, liderada pelo primeiro, reúne, regimentalmente, 3 vezes por 

mês; mas a ânsia de inverter as lideranças, e não de romper com 40 anos de 

políticas de casal, em par unidos para sempre, faz com que se alimentem as 

parangonas locais de ditos, desditos, de que quem paga as dívidas sou eu, de que 

só pagas tu porque fui eu que as contraí, mas se queres dinheiro para pagar as 

minhas dívidas eu não autorizo, é que só pagamos as nossas dívidas se for eu a 

mandar. E, entretanto, mordisca-se uma ou outra obra, dizendo que só fazes o que 

eu desenhei ou só não faço porque o teu desenho não cabe agora na minha 

história. Entretanto o essencial no concelho corre ao sabor de cada um, entre os 

que se animam na novela e os que não se entregam à ilusão, conscientes de que 

os compromissos firmados publicamente, particularmente neste órgão, são para 

cumprir. O município de Caminha, dos vales do Âncora e do Coura-Minho, já não 

se verga à dicotomia simples do PS e PSD, exigindo mais para ter melhor. Melhor 

nas oportunidades de emprego que permita uma fixação no nosso território; Melhor 

na oferta em educação, servindo integralmente os vales do Âncora e do Coura-

Minho, sustentado em unidades de pré-escolar, ensino básico e ensino secundário 

em Vila Praia de Âncora e Caminha, e nunca permitindo o esvaziamento territorial; 

Melhor no tecido empresarial dinâmico e identificado com o meio, com relevo para 

as atividades comerciais, industriais e turísticas ligadas ao mar e à paisagem da 

serra; Melhor na cultura, na sequência do esforço recente, reconhecemos; Melhor 

na ação social aproveitando bons exemplos passados mas dando capacidade de 

decisão e intervenção aos técnicos, aqueles que são na verdade únicos na gestão 

deste dossier; Melhor na valorização dos quadros do município, criando 

oportunidades para o desenvolvimento de projetos de interesse municipal; Melhor 

no trabalho de articulação com o meio associativo, sempre disponível e capaz de 

ser motor de muitas das atividades municipais; Melhor na ligação transfronteiriça, 

experimentando intercâmbios diversos, da formação às atividades económicas, dos 
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artesãos aos valores etnográficos, entre outros; Melhor na inovação, criando 

condições para albergar projetos e instituições superiores, nacionais e 

estrangeiras; Melhor na identidade, sabendo perceber as diferenças que 

aproximam estes vales; Melhor no conhecimento, difundindo saberes pelos 

espaços, reconhecendo a vegetação autóctone, a fauna, o património construído; 

Melhor na criatividade, estimulando as artes, fazendo do município um espaço 

único para estas práticas e rentabilizando o recente estatuto de membro do 

conselho de fundadores de Serralves; Melhor na rede viária e na ligação entre os 

vales e as freguesias; Melhor na promoção trazendo mais visitantes, não só na 

época estival, mas ao longo do ano, apostando na qualidade da oferta, sustentada 

na disponibilidade de espaços culturais, em programação articulada e em custos 

acessíveis; Melhor no exemplo da intervenção democrática vendo na pluralidade a 

oportunidade de crescimento; Melhor nas decisões; Melhor nos compromissos. 

E é nesses compromissos que lhe vamos recordando as solicitações feitas ao 

longo do seu mandato. Aquando do seu primeiro orçamento, e retomando o 

respeito pelo Estatuto do Direito de Oposição, esquecido pelo anterior executivo, 

precisamente porque provavelmente o voto da CDU lhes era indiferente, como o do 

próprio PS, já que a maioria servia para isso mesmo, solicitámos a V. Exas. o 

elenco do património municipal, indicando o estado em que o mesmo se encontra. 

Continuamos sem esse conhecimento, essencial não só para os membros desta 

assembleia, como para todos os munícipes de Caminha. Importante também nos 

parece ser de perceber que resultados há dos comodatos estabelecidos pelo 

município, particularmente se estão a perseguir os fins prometidos, princípios que 

levaram ao voto maioritariamente favorável desta assembleia, não só no quadro do 

atual executivo como do anterior. Quanto ao nosso desafio para o patrono da EB/S 

Ramos Pereira, lembramos que se aproxima março e abril, meses da morte e 

nascimento do Almirante, momento oportuno para ser recordado. 

E da oportunidade se fazem também as obras na EN13 que em Vila Praia de 

Âncora enfatizam a cicatriz que marca esta vila, a mais populosa do concelho, e a 

única que entre Viana do Castelo e Valença oferece duas faixas de rodagem em 
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cada sentido. A oportunidade desta obra poderia servir para finalmente se 

promover a sua transformação em Avenida, com passeios, corpo vegetal central e 

uma faixa em cada sentido, seguindo-se o modelo pela Rua Dr. José Teixeira 

Queirós, dando outro contributo ao acesso ao Dólmen da Barrosa, agora com muro 

composto, em altura que valoriza o monumento, a partir do topo nascente da Rua 

Miguel Bombarda. 

Finalmente, porque o futuro é de quem cresce, na sessão de 4 de junho de 2015, 

anunciava a representação do Partido Socialista que, e passo a citar, “está em vias 

de ser implementado o Conselho Municipal de Juventude”, depois de a 20 de abril, 

perante esta proposta, ter o Senhor Presidente da Câmara afirmado, e volto a citar, 

“naturalmente que a Câmara estará empenhada com todo o gosto a ajudar com 

todos os órgãos disponíveis o Concelho Municipal de Juventude de Caminha.”. 

Desconhecendo o estado do processo, mas concordando desde a primeira hora 

com a valorização da intervenção democrática dos jovens, no estímulo à 

participação nas decisões e na clarificação das suas vontades, bem como na 

afirmação de políticas pensadas e projetadas para o futuro, parece-nos oportuno 

perceber que diligências foram já realizadas. 

Todos estes exemplos, aparentemente simples, provam que é possível mais e 

melhor, muito para além da ação partidária eleitoral, que se centra no rebaixismo 

pessoalizado, no contrapondo com a imaculada ascensão, comparada à divindade, 

e se afasta do foco principal.   

Garantir o melhor para as populações; o melhor para o futuro do Concelho de 

Caminha, onde um dia, quem sabe, se poderá repetir a história de Galveias. 

Assim queira a população dos vales dos Âncora e do Coura-Minho.” 

 

A Senhora Segunda Secretária Sónia Lajoso, saudou o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores 

Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, os Ilustres 

Munícipes e a Comunicação Social, disse que hoje sentiu a necessidade de se 

deslocar ali para dizer que a mesa nestes quase quatro anos tem tido sempre uma 
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postura de benevolência, compreensão por todos os Deputados quer sejam 

independentes, do PS, PSD ou da CDU, e até mesmo a titulo de exemplo a 

Senhora Segunda Secretaria disse que também já foi Deputada no anterior 

mandato e respeitou a mesa e tem muito orgulho em ter ouvido do anterior 

Presidente da Mesa, quando proferiu que gostou muito da postura dos Deputados 

eleitos pelo Partido Socialista, Independentes ou filiados, logo, a sua presença ali 

devesse, à falta de postura perante o Senhor Presidente da Assembleia, Luis 

Mourão, porque, nestes quase quatro anos tem sido benevolente, tem respeitado, 

tem aceitado tudo e mais alguma coisa, e até, o podem confirmar em gravações 

anteriores, porém, já chegaram ao ponto de pedir a sua demissão, e mesmo até o 

Senhor Presidente da Assembleia já ter ali sugerido ao representante do Partido 

Social Democrata que pediu a sua demissão, que apresente uma moção aquela 

Assembleia, logo, pergunta a Senhora Segunda Secretária à Bancada do Partido 

Social Democrata “Caso, pretendam a demissão da mesa, da qual ela faz parte? 

Apresentem-na ali.  

Quanto à situação das inscrições, ela como Segunda Secretaria baixa a cabeça e 

não faz inscrições, até porque tem um filho de sete anos e tem medo que ele a 

esteja a ver em casa e não lhe pode dar o exemplo do dedo no ar, ora quem fala 

agora ou de quem vai falar a seguir, porque até quem fala em primeiro fala sempre 

bem. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido, saudou o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores 

Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, os Ilustres 

Munícipes e a Comunicação Social, e disse quanto à questão colocada pelo 

Senhor Presidente de Vila Praia de Âncora sobre a Rua dos Carvalhinhos, que esta 

fazia parte do projeto de saneamento que estava em curso, mas, existia um 

problema de projeto, onde a Rua dos Carvalhinhos drenava para o Ribeiro e previa 

que a conduta de saneamento ficasse no leito do Ribeiro, existia ainda o problema, 

do qual se tratava em atravessar uma propriedade privada, onde o proprietário não 



 

Assembleia Municipal de Caminha 

 

31 

 

concordava com esse atravessamento, o executivo tentou para que o 

atravessamento se fizesse ao lado, o que se conseguiu, mas, era preciso que a 

conduta passasse no leito de cheia, isto já com o acordo da Agência Portuguesa do 

Ambiente, os proprietários das frações de leito de cheia, não autorizaram que 

passasse lá a conduta, como é do conhecimento do Senhor Presidente de Junta, 

de modo que, o executivo tentou outra solução, que era atravessar por outras 

propriedades particulares onde também não foi possível chegar-se a um acordo, 

porque, um ou dois proprietários também não autorizavam, face ao sucedido o 

executivo teve que arranjar outras soluções e as obras vão iniciar-se, as quais vão 

resolver de imediato uma parte da Rua dos Carvalhinhos, pelo menos aquela que 

não colide com particulares. Disse o Senhor Vereador que a parte que colide com 

particulares terá que se resolver provavelmente com um poço de bombagem, mas, 

encontrando-se ainda em estudo, e como diz o Senhor Vereador uma vez que 

sempre esteve habituado a dizer que aquilo que se faz, é porque se faz, mas, 

sobre aquilo que tem dúvidas, também o refere, portanto, o Senhor Vereador 

menciona que não tem dúvidas em que a obra vai dar inicio, e parte do problema 

ficará resolvido, e a outra parte terá que ser avaliada de outra forma. 

Disse ainda o Senhor Vereador que de algumas intervenções ali proferidas, 

suscitam-lhe alguns comentários, e refere que sem dúvida nenhuma não existem 

obras sem projetos, e entre o momento em que sonhamos e o momento em que se 

inaugura a obra, decorre um determinado período de tempo, independentemente 

da obra, mas, entre três quartos a quatro quintos desse tempo é projeto, e quando 

projeto corre mal, como aconteceu no quartel de Bombeiros de Vila Praia de 

Âncora e porquê? porque o projeto foi feito em cima dos joelhos, portanto, foi um 

drama acabar a obra, este entre muitos outros exemplos que podia ali referir o 

Senhor Vereador. Disse também o Senhor Vereador que muitas vezes se confunde 

projetos com esboços apresentados em Power Point e em filmes que agora a 

tecnologia o permite fazer, mas, isso não é projeto, porque o projeto começa com 

uma definição do plano da arquitetura depois tem que se fazer uma analise em 

cada uma das especialidades, tem que ser discutidos com as várias entidades que 
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estão à volta desse projeto e só depois é que se entra no procedimento concursal e 

por fim é que se passa para o inicio da obra. Referiu ainda o Senhor Vereador que 

obras com projeto quando este executivo tomou posse que estavam prontas a ser 

executadas, essas foram executadas como a Biblioteca, Mosteiro de S.João 

D’Arga, e havia a opção Casa Sidónio Pais que se entendeu que não devia ser 

feita, e estes foram os únicos três projetos que o executivo encontrou para realizar, 

quanto ao resto existiam ideias, houve um trabalho para desenvolver estes projetos 

e como é natural as obras começam a aparecer agora, e de momento está-se a 

tratar da resolução do centro histórico de Caminha e da qualificação da Sandia, os 

quais são tecnicamente difíceis, onde levantam imensos problemas que tem 

solução e é com base nesse trabalho que se tem garantido um financiamento de 

um milhão de euros para a Sandia e de oitocentos mil euros para o Centro 

Histórico de Caminha e de momento estas encontram-se em fase de conclusão de 

projetos, os quais tem que estar terminados em maio. E porquê esta explicação? 

porque, existe às vezes a ideia de que empurram os projetos para as vésperas das 

eleições, e não é nada disso, houve sim, que desenvolver os projetos para que 

quando der inicio a obra não existam grandes surpresas. 

Quanto à intervenção no Parque Ramos Pereira disse o Senhor Vereador que 

ajudou a que se tivesse a Bandeira Azul, mas, também mais uma vez o projeto 

estava desenvolvido, mas o sistema de comportas não funcionava, logo, houve que 

colocar as comportas a funcionar, houve que desencadear o processo de 

certificação das águas, teve que passar um ano para garantir que a água era de 

excelente qualidade, houve que pedir a isenção pelo período de três anos, e foi 

aceite que o período de um ano das analises das águas fosse suficiente para a 

atribuição da Bandeira Azul, e foi nessa base que Vila Praia de Âncora ao segundo 

ano teve Bandeira Azul e ainda bem que se consegui, pois é nesse sentido que se 

deve lutar pela nossa terra.  

 

O Senhor Presidente da Câmara, saudou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de 
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Junta, os Ilustres Munícipes e a Comunicação Social, e disse quanto à intervenção 

do Senhor Deputado Manuel Amial, que de facto conseguiu em quatro penadas e 

de modo bem simples dar nota do trabalho que tem vindo a ser executado e de um 

trabalho que é substantivo o qual também é feito com as Juntas de Freguesia, o 

que é de facto importante salientar. Disse o Senhor Presidente que as Juntas de 

Freguesia se esforçam através dos parcos recursos que tem para trabalhar com o 

executivo, e desse modo, o executivo tenta corresponder aqueles que são os 

anseios e de facto ali a nota especial aquelas que são obras fundamentais em Vila 

Praia de Âncora e também a nota à Junta de Freguesia de Lanhelas que também 

tem trabalhado muito bem e crê sem desprimor para nenhuma Junta de Freguesia 

e pede desculpa ao seu executivo mas acha o Senhor Presidente que esta junção 

de interesses e capacidade entre a Junta e a Câmara Municipal tem feito que 

Lanhelas em três anos tem dado um salto de gigante, logo, isto deve ser 

salientado.  

Disse ainda o Senhor Presidente, quanto a intervenção da Senhora Deputada Júlia 

Paula Costa que a Câmara Municipal sempre que tem um evento institucional com 

a presença de um membro do governo, convida sempre e sempre convidou todos 

os Senhores Vereadores e Senhores Deputados e até mesmo na próxima sessão 

poderá mostrar a cópia desses convites se assim o entender. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro, disse o 

Senhor Presidente que o Senhor Deputado com alguma humildade esmerou-se em 

tocar em alguns assuntos que estão pendentes do Município de Caminha, sendo 

que um deles tem a ver com o patrono da Escola Básica e Secundária de Vila Praia 

de Âncora, mas, uma vez que este tema diz mais respeito ao Agrupamento do que 

ao Município, porém, do qual o Município não quer deixar de dar a sua opinião, o 

executivo sabe que este tema já tem sido debatido de alguma forma no 

Agrupamento, pensa que em breve o executivo já poderá dar um contributo sobre 

essa matéria, apesar deste assunto não estar esquecido. Disse também o Senhor 

Presidente quanto às obras na Nacional N. º13, as quais de facto criam um 

incomodo, este é um incomodo que vem por bem, porque estas obras de 
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requalificação das obras de arte em Vila Praia de Âncora e em Âncora são obras 

que visam responder a dificuldades de estrutura e até no caso de Vila Praia de 

Âncora está-se a tentar articular com a obra do Nó da Erva Verde, e é obvio que a 

questão da Avenida e a desqualificação daquele troço da Nacional N.º13, é um 

tema que provavelmente será colocado tanto nesta Assembleia como em Reunião 

de Câmara, porque, hoje não existem condições, uma vez que não existem 

condições financeiras para isso. Disse ainda o Senhor Presidente que o elenco do 

património é um tema muito importante no âmbito da Câmara Municipal, não se 

pode dizer que existe um trabalho sistematizado de elenco do património, mas, 

pode-se dizer que ao longo destes três anos têm-se encontrado muito património 

da Câmara Municipal que não estava registado, ou seja, em alguns casos só está 

registado no património da Câmara em termos financeiros, outras vezes, apenas 

está registado na Conservatória do Registo Predial, ou, não se encontra registado. 

Este tem sido um trabalho que se tem vindo a fazer, à medida que se tem vindo a 

dar uso a espaços que estão devolutos ou menos utilizados, deparamo-nos que 

esse espaço não está registado, logo, disse o Senhor Presidente que relativamente 

a este trabalho provavelmente levaria um suficiente menos, porque não tem estado 

sistematicamente a fazer esse trabalho porque não se tem isso como prioridade na 

divisão de finanças. 

Quanto ao Conselho Municipal de Juventude, disse o Senhor Presidente que de 

facto trata-se de uma falta, tem que se avançar com esse projeto, ainda não tem 

tido a capacidade de priorizar essa matéria, mas, pensa o Senhor Presidente que 

devem avançar com essa matéria o mais rapidamente possível. 

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Hugo Martins, disse o Senhor 

Presidente que a sua intervenção refere sobre o trabalho que se tem vindo a fazer 

em Vila Praia de Âncora, onde, tem havido um esforço por parte do Município 

perante as dificuldades a ocorrer aquilo que são as necessidades de Vila Praia de 

Âncora que é a Vila mais populosa dentro do Concelho, mas, também fazer obra 

dentro daquilo que são as condições do Município, como salientou o Senhor 

Deputado algumas das obras que tem sido feitas como o Dólmen da Barrosa. Esta 
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uma obra que já há vários anos se vem falando e que hoje não restas dúvidas, 

porque existe uma certa unanimidade relativamente à obra que se está a realizar, e 

também salientou o Senhor Presidente que estão a fazer o pagamento das 

indeminizações aos herdeiros do Dólmen da Barrosa, apesar de ainda existir um 

herdeiro a que se está a chegar a um acordo. Quanto a essa matéria também se 

tem que fazer um trabalho bastante importante relativamente ao registo a nível de 

património que tem a ver com a candidatura para o espaço museológico de apoio 

ao megalitismo. Disse ainda o Senhor Presidente quanto à obra do Nó da Erva 

Verde, que esta se trata de uma obra no valor de 600 mil euros, sendo este um dos 

maiores esforços financeiros que o Município vai fazer em termos comparativos e 

vai fazê-lo em Vila Praia de Âncora e até mesmo na reunião descentralizada que 

ocorreu em Vila Praia de Âncora o Senhor Presidente de Junta perguntava como é 

que o Município ia arranjar o dinheiro, pois vai ser com muito esforço e esta obra 

será realizada em Vila Praia de Âncora. 

Quanto ao Cineteatro de Vila Praia de Âncora, disse o Senhor Presidente que é um 

projeto que nasce da vontade e da inteligência da Direção do Bombeiros de Vila 

Praia de Âncora, mas, que só é possível com o suporte que o Município dá a esse 

projeto, refere o Senhor Presidente que embora não haja uma ligação direta entre 

daquilo que se faz e aquilo que são os protocolos subscritos pela Câmara 

Municipal de apoio aos Bombeiros e de apoio à atividade cultural, contudo, a 

verdade é que 98% do financiamento para aquela obra será suportado pelo 

Município ao longo do tempo, e é para isso que existem as Câmaras Municipais, e 

deste modo, nasce a recuperação de um espaço que há pouco mais de dez anos 

tinha sido abandonado, sem que ninguém quisesse fazer nada dele, dado ser um 

espaço que é importante para Vila Praia de Âncora, e mesmo a titulo de exemplo, 

já lá decorreram três sessões de cinema com  a presença de 600 espetadores, o 

que é importante, tanto para os Bombeiros como para Vila Praia de Âncora. 

Quanto às intervenções dos Senhores Presidentes de Junta, nomeadamente a 

intervenção do Senhor Presidente de Riba de Âncora e de Âncora, disse o Senhor 

Presidente e relativamente ao Senhor Presidente de Junta de Âncora que lhe 
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agradece o posicionamento quanto ao Protocolo Serralves, pois trata-se daquelas 

decisões que diferencia a visão que o executivo tem sobre a cultura e sobre aquilo 

que quer fazer pelo Concelho, e esta é uma matéria que divide o Partido Socialista 

e o Partido Social Democrata, porque trata-se de uma matéria que abre as portas 

do Concelho a uma nova afirmação e estatuto e que permite com que as 

Associações do Concelho tenham a oportunidade de se mostrarem em Serralves e 

desse modo poderem contactar com outras realidades e de poderem crescer em 

conjunto com Serralves, logo, não é alheio o facto de se poder ter contado com 

uma alta representação da Fundação Serralves, o próprio Presidente da Câmara 

do Porto  que cá esteve e que com isso se percebe bem que o Município de 

Caminha entrou de facto em uma parceria que vai trazer mais energias para todos, 

como percebem as Associações, porque tem a capacidade de perceber essa 

realidade.  

Relativamente ao desafio que fez quanto ao Ministro do Ambiente, disse o Senhor 

Presidente que naquilo que cabe à Câmara Municipal enquanto acionista da Polis 

Litoral Norte tem feito um esforço para se poder transformar a Polis numa 

oportunidade, como é do conhecimento do Senhor Presidente de Junta, até porque 

esteve num mandato anterior ao deste executivo, e sabe como no âmbito da Polis 

Litoral Norte a Câmara Municipal não teve a capacidade para fazer nada em 

Âncora, na Gelfa, na Praia e mesmo até nas Dunas até ao Forte do Cão, e isso de 

facto foi uma oportunidade completamente desperdiçada quanto a essa matéria, 

mas, hoje toda aquela zona das margens do Rio Âncora que agora estão 

melhoradas, como a Zona dos Caldeirões requalificada que também é uma nova 

praia em Âncora, e até mesmo toda a zona que que foi intervencionada que vai das 

Dunas que seguem desde os Caldeirões até à Praia do Forte do Cão, e tudo isto foi 

aquilo que pode fazer este executivo. Disse ainda o Senhor Presidente que tem 

todo o gosto quanto a parte cultural de tentar convencer o Senhor Ministro a poder 

partilhar numa visita que faça ao nosso Concelho, uma visita à Cividade, logo, fica 

ali a promessa para que ele conheça a Cividade de Âncora. Porque, a Cividade de 

Âncora esteve demasiado tempo escondida, como se vê ali, até alguém que já teve 
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responsabilidades durante doze anos não se lembrava de qual era a temática que 

o Senhor Presidente ali tinha levado, mas, agora existem possibilidades de 

encontrar algumas soluções e será isso que o executivo fará, e até mesmo se for 

importante que o Senhor Ministro da Cultura conheça o que se passa realmente no 

local, o Senhor Presidente terá toda a disponibilidade para o levar ao local, para 

que se possam encontrar algumas soluções. 

Disse ainda o Senhor Presidente que os Senhores Presidentes de Junta, 

partilharam uma critica à Câmara Municipal por causa da ineficiência dos Estaleiros 

de Vila Praia de Âncora,  e até, julga o Senhor Presidente que já não é a primeira 

vez que vão ali fazer esta critica e até mesmo em reuniões que tem tido já se tem 

levantado este assunto, assim como o Senhor Presidente de Gondar e Orbacém, 

também já o tem referido, e aquilo que o Senhor Presidente tem dito aos Senhores 

Presidentes é que da parte da Câmara Municipal existe um esforço muito grande 

para que o seu pessoal esteja disponível e capaz para fazer um trabalho serio em 

prol de todas comunidades, mas, é certo que  Vila praia de Âncora acaba por ter 

um efeito de atratividade naquilo que é a atividade também dos próprios 

funcionários da Câmara, trata-se de uma Vila grande e exigente, quando falamos 

em cinco mil habitantes, ou seja, falamos de um aglomerado forte que de algum 

modo acaba também por absorver Vile, o que provoca para que existe as vezes 

uma menor capacidade para que os funcionários subam ao resto do Vale. Refere o 

Senhor Presidente que o executivo tem realizado um bom trabalho, talvez até 

mesmo as pessoas não tenham a noção disso, mas, o executivo em Vila Praia de 

Âncora no conjunto dos trabalhadores, não só aqueles que estão nos estaleiros 

mas também nas escolas, no Gabinete de Apoio ao Munícipe e no Turismo, tem 

feito um grande trabalho e uma mobilização dos funcionários no contexto que o 

executivo tem, e fala-se de custos globais com funcionários no valor de 600 mil 

euros por ano, e no caso dos estaleiros os custos andam na ordem dos 250 mil 

euros com os trabalhadores inclusive, e só nos estaleiros existem 17 trabalhadores, 

logo , existe um esforço muito grande para poder levar junto das Freguesias aquilo 

que é a capacidade de atuação. Disse ainda o Senhor Presidente que para Vila 
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Praia de Âncora e com isto o Senhor Presidente não se está a tentar 

desculpabilizar, mas, tem a obrigação de defender os seus trabalhadores dos 

estaleiros, referindo que só para Vila Praia de Âncora em eventos durante todo o 

ano existe um investimento em cerca de 200 mil euros, e só não existe mais 

despesa porque se tem de facto os trabalhadores do Município a trabalhar nesses 

eventos e muitas das vezes não existe compreensão para aqueles que estão nas 

Juntas de Freguesia, porque os eventos acabam por consumir muito das nossas 

energias e trabalhadores, que durante aquelas semanas estão a trabalhar para que 

as coisas corram bem, uma vez, que se tem feito essa aposta, logo, nem sempre 

se consegue ir junto das Juntas de Freguesia e resolver esses problemas. Apesar 

das Juntas de Freguesia terem realizado um trabalho extraordinário com os poucos 

recurso que tem, e tem aparecido obra, porque, de facto existe essa capacidade de 

resolver esses problemas de formas diferentes, as Juntas de Freguesia são 

diferentes, e o intuito do executivo e de poder melhorar a sua capacidade de 

atuação e não deixa de ser obvio que o executivo tem de encontrar soluções  que 

possam permitir, para que os trabalhadores de Vila Praia de Âncora possam sair de 

maneira a dar resposta às solicitações, e desse modo, para que possam prestar 

um bom serviço público as Juntas de Freguesia, portanto, o executivo vai tentar 

encontrar boas soluções para que haja uma resposta mais imediata junto das 

Freguesias. 

Para terminar o Senhor Presidente disse quanto à intervenção do Senhor Deputado 

Rui Taxa que não gostava de voltar à carga, relativamente aos argumentos de 

sempre e disso comunga da ideia do Senhor Deputado Celestino Ribeiro quando 

refere que existem novelas e narrativas para as quais já não existe paciência, 

referindo o Senhor Presidente que não tem acompanhado essas diatribes que 

existem entre opinadores diferentes e pensa que já não existe paciência junto da 

população para este discurso estafado, já nem as pessoas acreditam naquilo que 

dizem, mas, disse o Senhor Presidente que existem duas coisas que devem ficar 

claras para que não haja dúvida nenhuma, porque umas não são verdade e outras 

precisam de ter no mínimo alguma legitimidade para que todas as pessoas que 
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estejam a ouvir este debate percebam o seu contexto. Refere, deste modo o 

Senhor Presidente que aquelas, que não são verdade e diz que não é verdade que 

a Câmara Municipal tenha contraído um empréstimo de um milhão de euros a curto 

prazo em 2015 e um empréstimo de um milhão de euros em 2016, isso não é 

verdade, aquilo que a Câmara sob autorização da deliberação da Assembleia 

Municipal foi ter a possibilidade de poder contrair um empréstimo até um milhão de 

euros, logo, em 2015 foram contraídos 268 mil euros e gastos e em 2016 foram 

contraídos 310 mil euros, e foi isso que o executivo contraiu e gastou e pagou para 

que fique esta matéria fique esclarecida, e esta é que é a verdade, logo, este ano o 

executivo por causa desta retorica toda aprendeu e já não pediu dessa forma, 

apenas pediu até 250 mil euros, mas, também é preciso falar do contexto destas 

declarações, é que o PSD é que vem reafirmar esta matéria querendo trazer para 

cima deste executivo a responsabilidade de contrair este empréstimo, mas, este 

PSD que critica a Câmara por estar a contrair  agora 250 mil euros de empréstimo 

é o mesmo PSD que contraiu durante 12 anos, 13.7 milhões de euros de 

empréstimos, e o executivo tem ouvido perante esta acusação, dizer que é para 

fazer obra, e na verdade aqueles que hoje criticam a Câmara Municipal por contrair 

um empréstimo de 250 mil euros, foram os mesmos que contraíram empréstimos 

de curto prazo em 2004, 600 mil euros; em 2005, 600 mil euros; em 2006, 600 mil 

euros; em 2007, 600 mil euros; em 2008, 600 mil euros; em 2009, 600 mil euros; 

mais, contraíram falsos empréstimos de curto prazo, porque, quando subscreveram 

o programa do PRED em 2009, contraíram empréstimos na ordem dos 2.5 milhões 

de euros para pagar a fornecedores, este foi ano de eleições, e em 2013 também 

ano de eleições, contraíram o PAEL para pagar a fornecedores 2.2 milhões de 

euros e estes que contraíram estes empréstimos e que caucionaram o futuro do 

Município de Caminha, são agora os mesmo que vem criticar o Município de 

Caminha por contrair um empréstimo de 250 mil euros, mais, porque é preciso 

topete para fazer isto, e muita coragem, é que este empréstimo como já foi referido 

serve como serviram os outros dois para pagar dividas que resultam de sentenças 

judiciais que condenaram a Câmara de Caminha por ilicitudes do anterior 
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executivo, ou seja, é para pagar as dividas criadas daqueles que nos criticam. 

Disse ainda o Senhor Presidente que só para terem uma noção de como, isto é, 

uma angustia para o Município, transforma as decisões do executivo em decisões 

sempre muito difíceis, porque, só neste momento existe no Município de Caminha 

processos em risco de ser condenado no valor global de 3.7 milhões de euros que 

dizem respeito a ações e ilicitudes praticadas pelo anterior executivo, logo, o 

Senhor Presidente percebe que o debate por vezes resvale para um corpo a corpo 

que não vem ajudar ninguém , mas que se torna muito colorido, porém, deve-se 

pelo menos contextualizar estas questões e poder dizer que no passado contraíram 

empréstimos de curto prazo, que deixaram à Câmara Municipal dividas que 

resultam de empréstimos na ordem dos 13 milhões de euros, que se cometeram 

erros  ou atos que não se deviam ter cometido e que o Tribunal está a perna com a 

Câmara Municipal e está a espera de pagar 3.7 milhões de euros, mas, agora 

alteramos de posição e entendeu-se que estes 250 mil euros não são justos nem 

certos, e isso sim, seria uma mudança de posição, mas, não é isso que se passa, e 

aquilo que se passa, é que no meio de todos estes adjetivos e afirmações mais 

tonitruantes tem que se ir aquilo que é o essencial , e o essencial é que de facto se 

tem uma Câmara com muitas dificuldades e vai-se demorar muitos anos a resolver, 

e o Senhor Presidente estará ali no próximo mandato e no mandato a seguir 

exatamente a dizer o mesmo enquanto Presidente de Câmara, que tem 

dificuldades e irá tê-las durante muito tempo, porque é preciso resolver os 

problemas passo a passo de forma discreta sem atentar contra o investimento que 

se tem para fazer, o apoio as Freguesias e Instituições, e desse modo, é aquilo que 

se vai fazendo e cumprindo com as pessoas que intentaram ações judiciais contra 

a Câmara e que ganharam porque a Câmara não esteve bem  e decidiu mal no 

passado e agora tem que se pagar e as pessoas tem que receber esse dinheiro.    

 

 

De seguida o Senhor Presidente da Mesa, concedeu o período de replica para 

cada bancada. 
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A Senhora Deputada Júlia Paula, disse que como apenas tem três minutos em 

termos de réplica para responder à vasta intervenção que ali o Senhor Presidente 

da Câmara acabou de enunciar, vai de uma forma muito sucinta responder. Disse a 

Senhora Deputada que parafraseando e pegando na intervenção do Senhor 

Presidente, de facto não é ao dizer muitas vezes coisas que não são verdade que 

elas se tornam verdade, e de facto refere a Senhora Deputada que o Senhor 

Presidente é perito em tentar confundir as pessoas pelo menos as menos 

esclarecidas utilizando mais uma vez e sempre a demagogia. É que relativamente 

ao empréstimo, o problema não é o Senhor Presidente pedir 250 mil euros. O 

problema é o Senhor Presidente dizer que esses 250 mil euros são para resolver 

processos, quando o Senhor Presidente tem uma divida só no mês de fevereiro, 

acumulada e não paga e para além dos 60 dias, de cinco milhões de euros. 

Portanto, o Senhor Presidente tem para além da restante, só com mais de 60 dias 

de compromissos assumidos e não pagos uma dívida acumulada de cinco milhões 

de euros. Logo, não é com 250 mil euros que o Senhor vai resolver o problema 

financeiro da Câmara de Caminha e como muito bem disse o Senhor Deputado Rui 

Taxa o contexto financeiro em que V. Exa. colocou a Câmara de Caminha é 

dramático. Para além do mais, é muita falta de humildade perante o eleitorado e as 

pessoas do Concelho de Caminha e todos aqueles nos elegem, dizer que vai cá 

estar para o próximo mandato ou no outro. Deixe que sejam os Caminhenses a 

decidir, deixe que decorra o ato eleitoral e tenha agora a humildade perante quem 

assiste e perante os aqui presentes de neste momento com os pés bem assentes 

na terra, justificar a sua gestão, pois é para isso que aqui estão, é para isso que 

fomos eleitos e é essa a função deste órgão municipal, fiscalizar a atuação e a 

gestão do Município. E neste caso é a sua gestão que está em análise e é o 

Senhor que tem de a justificar. Disse ainda a Senhora Deputada que ir ali 

classificar empréstimos de curto prazo, pagos no mesmo ano,  e elencar como 

sendo de curto prazo, empréstimos como PAEL e o PRED que foram benefícios 

concedidos perante um contexto de crise a todos os Municípios do país, que   
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foram empréstimos concedidos a titulo excecional por Governos diferentes para 

serem pagos em 10 anos, e que portanto não são empréstimos de curto prazo, 

fazer o exercício de os meter no mesmo saco da contração de empréstimos de 600 

mil euros, esses sim, de curto prazo de 2004 a 2007 que já foram pagos nesses 

anos e que foram contraídos,  precisamente por causa do QREN que obrigava que 

as obras fossem pagas primeiro para que as comparticipações fossem recebidas 

depois, é no mínimo um exercício de má fé. É que nessa altura os pagamentos das 

comparticipações, só eram pagas mediante recibo, ou seja, primeiro pagávamos 

para podermos receber. Não é como agora em que o Senhor Presidente recebe as 

comparticipações mediante auto de obra, sem sequer precisar de fatura quanto 

mais de recibo, não exigindo por isso o mesmo esforço financeiro. É por isso de 

uma grande falta de humildade e acima de tudo de uma grande falta de verdade 

politica não querer explicar a quem assiste e nos segue, que o PRED e o PAEL 

apesar de custearem situações de pagamentos a fornecedores, não eram 

empréstimos de curto prazo. Aliás o PAEL apenas foi utilizado para custear o 

pagamento às Águas do Minho e Lima e resolver um imbróglio que também 

herdámos do passado. Sim, porque também herdamos imbróglios, e também 

herdámos e lá chegaremos aos processos assunto que retomarei no ponto da 

ordem do dia sobre o empréstimo, mas nunca usámos estes factos como 

desculpas. Para terminar, a Senhora Deputada disse que lamentava que o Senhor 

Presidente da Junta de Vila praia de Âncora, tivesse sido insultado num 

comunicado do Partido Socialista, tentando rotulá-lo ao chamar-lhe da “Calimero”, 

por alegadamente se queixar de tudo. Ora decerto e na opinião da Senhora 

Deputada, o Partido Socialista quando subscreve aquele comunicado, pondo em 

causa a legitimidade que o Senhor Presidente da Junta tem pelo voto do povo, 

para reivindicar para a sua terra e população, as obras que são necessárias e 

justas para a sua terra, decerto, o Partido Socialista só ter-se inspirado na postura 

do Senhor Presidente que tem uma atitude de “Calimero” porque se queixa de tudo 

e de todos. Desculpa-se sistematicamente com o passado e com os outros e não 

assumir absolutamente nenhuma responsabilidade daquilo que é o único 
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responsável. Mas no ponto da Ordem de trabalhos relativa ao empréstimo estará a 

Senhora Deputada mais uma vez atenta à explicação do Senhor Presidente 

relativamente ao empréstimo. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, disse quanto a esta intervenção, que foi de 

facto muito elucidativa sobre uma forma de olhar para a politica e para a 

democracia, logo, refere o Senhor Presidente que a Senhora Deputada Júlia Paula 

caiu como uma “patinha”, porque é um insulto chamar de “Calimero” ao Presidente 

da Junta da Vila Praia de Âncora, mas, ao Presidente da Câmara já não é insulto, 

conseguiu exatamente em trinta segundo cometer esta proeza, que é aliás habitual 

nos vastos, largos e prolixos comentários e comunicados que o Partido que V.Exa., 

apoia e representa, costumam colocar a circular pelas redes sociais. Disse ainda o 

Senhor Presidente à Senhora Deputada que gosta e até aprecia esse seu estilo e 

modo como ali aparece, sempre com uma vontade de querer contrariar o 

Presidente da Câmara de Caminha, mas, quando se fala, tem que de facto que se 

falar a verdade, pois é uma palavra que tem alguma dificuldade de sair da boca da 

Senhora Deputada de forma cristalina, porque aquilo que ele ali disse com total 

clareza, que o que tinha a ver com o PAEL e o PRED eram falsos empréstimos a 

curto prazo, e porquê? porque serviram exatamente para pagar dividas a 

fornecedores, dividas que V.Exas., contraíram e tinham, e como o referiu ali, a 

propósito das águas, que é aquilo que o Senhor Presidente já anda a dizer à 

bastante tempo. Disse ainda o Senhor Presidente que não foram todos os 

Municípios que contraíram o PAEL, porque, quem contraiu o PAEL, foram 

Municípios em dificuldades financeiras, ou seja, foi atribuído aos Municípios que 

estavam em pré-falência, e pergunta o Senhor Presidente, como é que a Senhora 

Deputada quando era Presidente tinha o Município em pré-falência em 2012, e em 

2013 estava saudável, portanto, não bate nenhum destes comentários com aquilo 

que é a realidade, mas, o problema é que hoje o Município tem que fazer um 

esforço para pagar  as sentenças judicias de atos errados que cometeram, porque 

V.Exa., com o fim de querer decidir e querer decidir contra a opinião daqueles que 
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a rodeavam, contra o Direito, cometeu atos gravíssimos que hoje cria uma 

dificuldade ao Município de Caminha, e como exemplo refere o Senhor Presidente 

que, já não bastavam os processos judiciais que a Câmara Municipal tem que 

enfrentar, assim como as dividas que V.Exa. deixou à frente do Município, agora, 

tem-se mais um processo judicial em cima da mesa que vai castigar o Município de 

Caminha em um milhão e trezentos mil euros, e porquê? porque o Município como 

refere a sentença que  o Senhor Presidente passou a citar “foi condenado por um 

ato ilícito culposo da ré Câmara que provocou dano na autora”, que era uma 

empresa, então segundo a sentença o ato ilícito “é constituído pelos despachos de 

22/06/2006 da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Caminha, que 

declarou a caducidade do licenciamento de obras na zona do Externato” e por 

acaso esses despachos foram revogados pelo seu Vereador de obras em 2010, 

porque, percebeu que de facto tinham cometido um ato ilícito, ou seja, a Senhora 

tinha cometido um ato ilícito, mais tarde, porque era preciso aferir se havia 

responsabilidade civil, porque não basta a mera violação da disposição legal é 

preciso a culpa, e a sentença refere “ é que a representada da ré,(trata-se de 

V.Exa.), não ponderou com a diligência de um funcionário zeloso e cumpridor e 

portanto a conduta de V.Exa., é reprovável porque, pela sua capacidade e em face 

das circunstancias concretas da situação conclui-se que ela deveria ter agido de 

forma diferente, e perante esta situação tem-se demonstrado os pressupostos do 

ilícito que V.Exa., cometeu, a culpa com relação à conduta com V.Exa., e por isso a 

factualidade provada demonstra o nexo de causalidade entre o facto e os danos”. 

Isto aconteceu diz o Senhor Presidente, e agora tem que os munícipes de Caminha 

pagar o que V.Exa., decidiu desta forma, por culpa e de forma ilícita, logo, quando 

debate estes temas, deve-o fazer com verdade, porque refere o Senhor Presidente 

que tem ouvido os relatos da Senhora Deputada a propósito da sua obra e o 

Senhor Presidente pode continuar a falar da obra, porque, pensa que a Senhora 

Deputada se esqueceu de citar outras obras que tinha elencado nestas 101 

medidas e que se esqueceu de mencionar nas obras todas que concluiu e que 

tinha de facto de serem concluídas durante o seu mandato, coisas absolutamente 
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extraordinárias como a possibilidade de construção de novos equipamentos sociais 

durante o seu último ano de mandato, e como concluir a revisão do PDM, construir 

um parque de estacionamento no espaço do Mercado Municipal de Vila Praia de 

Âncora, construir um novo Estaleiro Municipal em Vila Praia de Âncora, apoiar a 

construção da nova sede para a Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, fazer 

o saneamento para Argela, Venade e Vilar de Mouros, promover a proteção dos 

espaços florestais e apoiar as iniciativas de conservação das áreas classificadas e 

restantes espaços naturais; fazer a Ecovia de Seixas e Lanhelas, construir um 

observatório astronómico na Serra D’Arga, potenciar o posto de informação 

turística de Moledo que por acaso até fechou quando V.Exa., era a Presidente de 

Câmara, reabilitar o Mosteiro de S.João D’Arga, de facto mais uma obra da 

Senhora, realizar e apoiar o Festival de Vilar de Mouros, requalificar a Casa de 

Sidónio Pais, construir a passagem desnivelada para peões no centro de Vila Praia 

de Âncora, adaptar o Centro Coordenador de Transportes de Vilarelho para Centro 

Cultural, elaboração do Plano de Pormenor para as Camboas, que criticou na 

última reunião, diz o Senhor Presidente à Senhora Deputada que existe um 

trabalho e V.Exa., esteve durante 12 anos à frente dos destinos do Município e 

ninguém de boa fé pode dizer que não foi feito um trabalho, como já o tem referido 

o Senhor Presidente que existe obra e até por acaso estamos hoje reunidos em 

uma obra que V.Exa., realizou, mas, a questão é que existe outra ação politica que 

está por detrás, a qual tem a ver com aquilo que disse, mas, não cumpriu e que é 

muito e sobretudo com uma forma de agir que nos distancia completamente. Disse 

ainda o Senhor Presidente que a Senhora Deputada não respeita os valores da 

Democracia, da Liberdade, do compromisso, os valores que dizem respeito 

aqueles que são os princípios formais do debate público, mas, hoje, isso não 

acontece em Caminha e é uma diferença substantiva, por isso, Senhora Deputada 

quanto a estas matérias e sobretudo que tem a ver com a sua herança que pesa 

hoje sobre os bolsos dos munícipes, tenha a devida contenção, não que deixe de 

falar, isso sim, deve-o fazer, porque aproveita naturalmente aquilo que é a vontade 
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politica da maioria e da Câmara Municipal, mas, fale com verdade e com rigor 

porque assim todos aproveitamos, bem como a democracia. 

 

De seguida o Senhor Presidente da Mesa, fez um pequeno intervalo para se 

passar à ordem do dia. 

 

3.º– PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

a) – Apreciação de Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara 

sobre a Atividade do Município e a Situação Financeira do Mesmo 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, disse ao Senhor Presidente que ainda bem que 

falou no imbróglio, porque assim lhe dá oportunidade de dizer, que o recado que a 

Senhora Secretaria ali há pouco foi dar, deve com certeza e com todo o respeito 

dirigir-se à bancada do Partido Socialista, porque estranhamente é sempre a última 

a inscrever-se. Logo, fica o conselho da Senhora Secretaria dizendo à bancada do 

Partido Socialista que sigam o conselho porque pelos vistos, também é bom falar 

em primeiro lugar. Neste ponto da Ordem de trabalhos e referindo-se à atividade do 

Município, nomeadamente e a propósito da citação do Senhor Presidente na pág. 

11 de que a Travessa do Teatro será aberta aquando a eletrificação da Linha do 

Minho, refere a Senhora Deputada a esse propósito que parafraseando e citando-o 

quem caiu como um “patinho” foi o Senhor Presidente. Em primeiro lugar porque 

compará-la à figura do “patinho” lhe dá um grande orgulho,  porque não come 

carne e adora animais, portanto foi um privilegio que o Senhor Presidente tenha 

usado essa figura para consigo,  mas, quem de facto caiu como um “patinho” foi o 

Senhor Presidente, porque na ansia de vir elencar um manifesto eleitoral de uma 

eleição passada que lhe deu uma vitória absoluta no Concelho de Caminha com o 

lema de “A Nossa Presidente”, as promessas que fez e não teve tempo de  cumprir 

nesses 4 anos poderiam e deveriam ser para si  um exemplo e fonte de inspiração. 

Ao invés de estar preocupado com promessas de uma eleição que a Senhora 
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Deputada venceu e já cumpriu o Senhor deveria estar preocupado é com as suas 

promessas. É que é a sua gestão e as suas promessas eleitorais que estão em 

avaliação. É daquilo que o Senhor prometeu e prometeu a abertura da Travessa do 

Teatro no dia seguinte de ser eleito e aquilo que refere na página 11 é que afinal a 

passagem só será aberta aquando da eletrificação da Linha do Minho. Ora, grande 

novidade. É que isso já todos nós sabíamos e essa era a verdade que já dizíamos. 

Mas na campanha eleitoral o Senhor não se inibiu de fazer fotografias á frente da 

REFER a de afirmar e prometer que iria abri-la de imediato caso fosse eleito. Disse 

ainda a Senhora Deputada que quando foi à REFER a Lisboa para tirar fotografias, 

deveria ter-se inteirado dos problemas que tinha para gerir a seguir no Concelho de 

Caminha, nomeadamente, outros que sistematicamente apresenta para dar 

desculpas das indeminizações que tem para pagar e não sabia porque não se 

inteirou dos problemas. Ainda sobre a atividade do município e quando se refere à 

requalificação da Quinta da Barrosa, não se percebe se, se refere à requalificação 

do muro, ou ao corte da austrália ou ao foco que lá foi colocado, porque quanto a 

requalificação nada mais lá foi feito. Do mesmo modo não se entende se, se refere 

ao viaduto da Freguesia de Âncora que o Senhor prometeu e não se sabe aonde 

está passado estes três anos, provavelmente ainda o vai fazer até final do 

mandato, ou, da reabilitação do Bairro Social em Caminha ou do anfiteatro e 

miradouro nas Muralhas de Caminha, ou, da requalificação do Mercado Municipal, 

ou, da requalificação da Escola de Vilarinho, ou de muitas e quase todas as obras 

que constam do seu manifesto eleitoral, e que está a ser avaliado em termos do 

seu cumprimento. Ora, sendo o Senhor o único candidato à Câmara já assumido 

publicamente deveria estar perante o eleitorado de Caminha, a justificar aquilo que 

ainda não cumpriu e o porquê, mas, pelos vistos aquilo que o preocupa é o que eu 

não teria feito. Ora o que lhe sugere é que não esteja preocupado com ela. Disse 

ainda a Senhora Deputada que ainda em relação à atividade do município o 

Senhor Presidente tem um discurso para fora e outro para dentro. Para dentro o 

discurso é que no passado nada foi feito, tudo que lhe deixaram foram dividas e 

problemas e que o Senhor não consegue fazer nada e nada resolve por culpa dos 
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outros. Ou é por culpa dos Vereadores, ou, dos funcionários, tudo menos sua. Ora 

só resta concluir que essa postura de “Calimero” lhe assenta como uma luva e 

serviu de inspiração ao partido socialista para apelidar de “Calimero”  o Senhor 

Presidente da Junta. Se nada tem de mal fazê-lo em relação ao Sr. Presidente da 

Junta que nada mais fez que reivindicar as suas promessas constantes do seu 

manifesto eleitoral também não faz mal a comparação com as suas constantes 

desculpas. O senhor Presidente veste a figura que entender a  senhora deputada 

reitera que não tem qualquer problema em vestir a figura de patinha, mas foi o 

senhor presidente quem mais uma vez lhe deu a oportunidade de elencar todas as 

promessas que o Senhor prometeu e não cumpriu. 

Disse ainda a Senhora Deputada que sobre as sentenças e os empréstimos lá 

falariam no ponto certo, mas, aproveita para esclarecer que a diferença sobre a 

contração de empréstimos ao nível do PAEL e do PRED, é que no momento em 

que se contraiu esse empréstimo, havia dinheiro nos cofres do Município, o prazo 

para pagar esse empréstimo era de 10 anos a uma taxa de juro que era 

espetacular, esse sim foi um grande negocio para o Município de Caminha. Nessa 

altura o Município tinha em Bancos, em depósitos a prazo cerca 3,5 milhões de 

euros agora, na sua gestão, o Senhor tem 5 milhões de euros de dividas e 

disponibilidades, em Bancos para gastar tem 26 mil euros, porque o resto são 

operações de tesouraria, verbas caucionadas, são verbas que o Senhor não pode 

gastar. Esta é a grande diferença entre uma Câmara com uma situação financeira 

confortável e uma Câmara falida ou pré falida. Uma Câmara falida é aquela que 

não tem dinheiro em Bancos, não tem disponibilidades e tem dívidas acumuladas 

de gestão corrente, dividas de curto prazo, pagamentos a fornecedores. Disse 

ainda a Senhora Deputada que o seu executivo utilizou empréstimos que eram 

permitidos e legais, aprovados nos órgãos competentes, supervisionados pelas 

instituições, com taxas de juro excelentes e com prazos de 10 anos para pagar, 

logo, aquilo que fizeram foi uma boa gestão com vantagens para Caminha, não 

estavam nem pré falidos nem falidos, mas, infelizmente para o Concelho de 
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Caminha quem está em situação muito constrangedora em termos financeiros é 

atual executivo liderado pelo Senhor Presidente. 

 

O Senhor Deputado Rui Lages, fez interpelação à mesa e perguntou ao Senhor 

Presidente da Mesa, qual o ponto da Ordem de trabalhos que se está a debater. 

 

O Senhor Presidente da Mesa, disse que se está a debater o ponto sobre 

“Apreciação de Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 

Atividade do Município e a Situação Financeira do Mesmo”. 

 

O Senhor Deputado Rui Lages, referiu ao Senhor Presidente da Mesa que da 

intervenção da Senhora Deputada não decorre nada disso e mesmo aquilo que a 

Senhora Deputada esteve ali a explanar não se entende a correlação entre uma 

coisa e outra. Disse ainda o Senhor Deputado que pensou que a Senhora 

Deputada fosse ali falar da requalificação do Cineteatro dos Bombeiros Voluntários 

de Vila Praia de Âncora, das infraestruturas de distribuição de gás natural, do 

sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, na Serra d’Arga, da Renovação das 

redes de abastecimento de água e saneamento na Rua da Liberdade em Lanhelas, 

ou outras que constam dessa informação e que não foram elencadas. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, fez interpelação à mesa e perguntou qual a 

legitimidade desta última intervenção uma vez que a Senhora Deputada fez uma 

intervenção no âmbito do ponto da ordem de trabalhos que se trata da “Apreciação 

de Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a Atividade do 

Município e a Situação Financeira do Mesmo” e dentro desse ponto escolhe com 

toda a liberdade os temas que acha que são pertinentes para falar. Disse ainda a 

Senhora Deputada que não consegue entender qual a legitimidade desta 

intervenção do Senhor Deputado Rui Lages que no seu entender pretende 

restringir e por em causa a sua liberdade de escolha e de intervenção. Refere a 
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Senhora Deputada que se isto é Democracia, então começa a entender o conceito 

de Democracia neste órgão e Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Deputado Alberto Magalhães, saudou o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores 

Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes da Junta, ilustres 

Munícipes e Comunicação Social, e leu o seguinte: 

“Em nome da bancada do Partido Social Democrata nesta Assembleia, que aqui 

represento, a minha intervenção tem por objetivo fazer uma análise que 

consideramos necessária para podermos compreender todos, o estado financeiro 

atual do município de Caminha.  

Durante três anos, o executivo camarário e o PS que o suporta, tentaram fazer 

acreditar que o executivo anterior de gestão PSD, tinham deixado uma situação 

financeira ruinosa.  

Os objetivos não foram conseguidos, porque o próprio relatório da auditoria, 

contratada pelo executivo camarário, veio desmentir todos os factos que vexas. 

apregoavam. Do relatório da auditoria, realçamos o desmentido que vos é feito no 

que respeita às dívidas de água, e que vexas. tentaram passar; do vosso relatório 

da auditoria, realçamos o desmentido que vos é feito, afirmando haver mais de 2,5 

milhões de euros em bancos;  

Do vosso relatório da auditoria, realçamos o desmentido que vos é feito quando, 

mais recentemente vexas. disseram que o dinheiro existia, mas que só estava num 

banco. É totalmente mentira, e o vosso relatório mostra isso mesmo.  

O vosso relatório, desmente-vos relativamente a qualquer cenário catastrófico que 

quiseram passar. 

Aliás, numa análise comparativa elaborada a partir da informação financeira por 

vexas. prestada, podemos verificar o descalabro a que a vossa gestão levou o 

município de Caminha. Não será necessário ser mestre em contas para perceber 

que em 2013, V.Exas, tinham mais de 3 milhões de disponibilidades de tesouraria e 

atualmente têm pouco mais de 500 mil euros. Não será necessário ser mestre em 
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contas para perceber que aumentaram as dívidas do município em quase 300%. 

Note-se que em 2013 havia 1,5 milhões de euros de compromissos assumidos e 

atualmente têm mais de 5 milhões, repito cinco milhões de dividas a fornecedores, 

a curto prazo. Há dois anos que o município de Caminha, apresenta prejuízos 

financeiros assustadores. Há dois anos que fazem uma má gestão das contas, 

porque não conseguem qualquer equilíbrio financeiro, não conseguem poupar nem 

conseguem priorizar onde vão gastar dinheiro.  

Não conseguem gerir as contas do município, e perante este quadro negro, não 

estaremos muito longe de ter de bater à porta de alguém e pedir dinheiro para 

Caminha. O dinheiro que existia desapareceu.  

Sabem vexas porquê? Porque o próprio relatório da auditoria desmente o executivo 

camarário mais uma vez, ao demonstrar que havia dinheiro para fazer face aos 

compromissos, tanto através da cobertura financeira, como através da cobertura 

em dívidas a receber de terceiros, algo muito diferente do que se passa 

atualmente, porque com 27 mil euros utilizáveis em contas, não conseguem pagar 

os salários dos funcionários. Claro que sabemos que ao não pagarem, por 

exemplo, a água, mas recebendo esse dinheiro dos munícipes vai-se empurrando 

os problemas para a frente. Mas, o que a gestão do executivo camarário está a 

conseguir fazer, e apelamos ao bom senso de todos para esta questão, porque 

acima de todos os partidos, está um município que nos merece todo o respeito, 

elevação e transparência nesta matéria, é criar a maior bola de neve de que há 

memória e cujo degelo provocará certamente danos irreparáveis às finanças do 

município de Caminha.  

Por tudo isto e face à informação apresentada a esta Assembleia Municipal hoje, 

apraz-nos colocar as seguintes questões, que esperamos sejam respondidas de 

forma factual e objetiva: 

1.º É ou não verdade que esta informação financeira é elaborada pelos serviços de 

contabilidade com informação extraída do sistema informático?  
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2.º É ou não verdade que esta informação financeira é a mesma que é remetida 

mensalmente e por ficheiro modelo para a DGAL, para aí ser tratada da mesma 

forma que o foi desde 2002 quando entrou em vigor o POCAL?  

3.º É ou não verdade, por isso e por tudo isso, que os dados da informação 

financeira de Fevereiro de 2013 são verdadeiros e correspondem quer às 

disponibilidades de tesouraria desse dia, e que as responsabilidades para com os 

fornecedores-vencidas- eram de 1,4 milhões de euros, extraídas do sistema 

informático no mesmo dia e com o mesmo critério de rigor que os serviços de 

contabilidade sempre colocaram no tratamento diário de toda a documentação que 

lhes chega, depois de devidamente conferida pelos circuitos normais de entrada e 

validação de despesa?  

4.º É ou não verdade, por isso e por tudo isso, que em Fevereiro de 2014, em 

Fevereiro de 2015 e Fevereiro de 2016 e agora em Fevereiro de 2017 os mesmos 

serviços de contabilidade, com a aplicação informática da mesma empresa, com as 

mesmas obrigações de informar a DGAL, registando as faturas que lá chegam e 

depois de as verificarem pelos mesmos circuitos, com o mesmo registo de entrada 

de documentos através do portal digital, que as disponibilidades financeiras são de 

500 mil euros e que as responsabilidades desse dia e as responsabilidades para 

com os fornecedores- vencidas- são de mais de 5 milhões de euros.?  

5.º E verdade ou não que no relatório de auditoria financeira mandado fazer pelo 

executivo camarário, as disponibilidades do município eram de 2,4 milhões de 

euros e que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caminha, assumia que 

não havia dinheiro nem para pagar um prego?  

Para terminar, Senhor Presidente e Senhores Deputados, fica o nosso convite para 

que todos comparem as últimas contas do anterior executivo PSD, as de 2012, 

compararem as informações financeiras e as contradições relativo às contas de 

2014, 2015 e certamente as de 2016, todas elas com prejuízos superiores a 1,5 

milhões.  
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Estamos perante um precipício financeiro com a assinatura validada nos 

documentos de prestação de contas, como é o caso da informação financeira, pelo 

punho do Senhor Presidente da Camara Municipal de Caminha. 

 

O Senhor Deputado Hugo Martins, disse que apenas está ali para focar uma 

parte da informação escrita do Senhor Presidente, a qual é de extrema importância 

para o Concelho de Caminha no momento e passa a citar o ponto 28 da referida 

informação: ”Em 2016, confirma-se, uma vez mais, a preferência dos turistas 

portugueses e estrangeiros na escolha do Concelho como destino turístico, 36.346 

pessoas, mais 3.008 do que em 2015 e 7.256 do que em 2014, visitaram os postos 

de turismo de Caminha e de Vila Praia de Âncora….. Em 2016, verifica-se um 

crescimento do mercado interno e externo…..No que respeita ao mercado externo, 

o número de estrangeiros subiu para 22.144 em 2016, enquanto que em 2015 não 

ultrapassou os 20.105 turistas. Face a 2015, o número de turistas portugueses 

aumentou 7%, os alemães 30%, os italianos 54%, os belgas 46% e os irlandeses 

160%. O número de visitantes espanhóis e franceses também registou um 

aumento de 7% e 10%, respetivamente”. 

Para terminar o Senhor Deputado refere que para além de todas as obras já ali 

indicadas, este acréscimo de turismo mostra bem o trabalho que tem sido 

desenvolvido, mas, sobretudo o esforço financeiro que este executivo faz, com a 

criação de eventos com valor e imagem para com este Concelho. 

 

O Senhor Deputado José Luis de Lima, saudou o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores 

Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes da Junta, ilustres 

Munícipes e Comunicação Social, e disse que não estava preparado para fazer 

nenhuma intervenção, mas, após a intervenção do Senhor Vereador Guilherme 

Lagido ter assumido de ter encontrado de pelo menos três projetos, após ter 

chegado à Câmara, como o projeto da Biblioteca, Mosteiros de S.João D’Arga e o 

da Ecovia, a qual pareceu sincera a sua intervenção, logo, quando se refere que 
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nada foi feito para o Concelho de Caminha, mas de seguida, também refere que 

vão ligar uma Ecovia a outra, então tudo leva a crer que existia obra e que foram 

feitos investimentos. 

Disse ainda o Senhor Deputado que no Xantar em Ourense o Senhor Presidente 

foi lá promover o que de melhor se faz no Concelho de Caminha, nomeadamente a 

Caminhadoce, Festa do Mar e da Sardinha e etc., pergunta o Senhor Deputado 

que provavelmente estes eventos são deste executivo. Pede o Senhor Deputado 

ao Senhor Presidente para que seja sincero com ele uma vez que ali já se falou de 

“Calimero” e de “Patinha”, quando refere que o anterior executivo apenas lhe 

deixou uns macaquinhos e bonequinhos, isto seria alguma banda desenhada! seria 

mesmo verdade! mais uma vez pede o Senhor Deputado para que o Senhor 

Presidente seja sincero, estes bonequinhos seriam a preto e branco ou a cores. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, disse quanto à intervenção do Senhor 

Deputado José Luis de Lima que relativamente à Polis Litoral Norte que apenas 

encontraram desenhos, uma banda desenhada uma espécie de mandala politica 

que dava para pintar os espaços, e foi isso que o executivo encontrou.  

Quanto à Biblioteca existia um projeto, mas já era de há muitos anos, o que não 

existia era obra, porque a obra quem a fez foi este executivo e também estava 

esquecido o projeto, logo, existe uma diferença substantiva em ir defender como se 

viu em algum momento que na Polis Litoral Norte durante muito tempo não se fez 

um trabalho porque se esteve a pensar, a refletir e depois quem fez a obra foi este 

executivo, mas tudo é obra do PSD. Disse ainda o Senhor Presidente que o PSD 

tem feito uma obra extraordinária durantes estes últimos três anos, e no âmbito da 

Polis Litoral Norte, refere o Senhor Presidente que está muito à vontade porque o 

anterior executivo esteve lá durante 5 anos e fez zero obra, e isso magoa muito, 

mas, a verdade é que essa ação e inação do PSD por vezes é excessiva, e desse 

modo o Senhor Presidente refere um exemplo, e diz que quando fizeram o projeto 

da marginal ao se esquecerem de ouvir a palavra dos pescadores, também se 

esqueceram que hoje os pescadores de Caminha se mobilizaram para ter um cais 
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novo, e foram eles que desenharam o novo projeto com a ajuda do Senhor 

Comandante da Capitania e depois vem o PSD e diz que é deles, como se sentem 

estas pessoas, e mais tarde vem cá a Senhora Ministra do Mar assinar o Protocolo 

para financiamento dessa obra para a qual não havia dinheiro, agora a Câmara 

Municipal tem um protocolo que permite que haja financiamento de Fundos 

Comunitários no âmbito do mar 2020 e do financiamento da Docapesca para fazer 

a obra sem gastar um cêntimo, portanto, é assim que se trabalha. Disse ainda o 

Senhor Presidente que abono da verdade existem coisas para as quais se deve ser 

justo e este executivo beneficia muito do anterior executivo nestas matérias porque 

em todas as Instituições que o executivo vai sejam do Estado a nível Central ou 

sejam a nível Regional beneficiou-se do facto de nos últimos anos ter havido uma 

relação muito difícil e muito tumultuosa com a Câmara de Caminha, e o facto de se 

ter mostrado abertura para se resolver os problemas, têm de facto sido resolvidos e 

isso tem sido notório e também tem sido notório aqueles que são os discursos 

feitos ao longo das várias inaugurações das obras realizadas por este executivo. 

Relativamente à intervenção da Senhora Deputada Júlia Paula, disse o Senhor 

Presidente que é de facto esclarecedora quanto à forma de estar na politica e 

nestes debates, portanto, ao questionar a legitimidade de um Deputado para ali 

fazer uma interpelação à mesa é toda uma ode sobre uma forma de estar na 

politica, e na verdade quando antigamente se festejava o 25 de Abril, que era o 

tempo da Liberdade, aquilo que acontecia era que só podiam falar aqueles que 

eram do PSD, ou seja, não falava o PS, a CDU e o Bloco de Esquerda, falava 

apenas o PSD, mas, isso era uma Democracia, esta questão,  não é levantar sobre 

um Deputado que discorda ou que está errado no seu pressuposto, é levantar a 

legitimidade a um Deputado, pedir a palavra para fazer um ponto da ordem à mesa, 

é esclarecedor sobre esta matéria. Disse ainda o Senhor Presidente que este 

debate tem sido especialmente estimulante, porque, se vê a Senhora Deputada 

com uma energia redobrada e de “saia rodada”, lhe parece muito melhor a 

capacidade de se ter ali um debate muito mais ativo, e desse ponto de vista essa 

energia é transbordante e é inspiradora, logo, o Senhor Presidente gostava que 
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pudessem manter este dialogo e este debate  durante todo o tempo que fosse 

necessário para poderem esclarecer as pessoas do Concelho de Caminha, apesar 

do Senhor Presidente não ser muito adepto da politica de decibéis que a Senhora 

Deputada ali segue, ou seja, o Senhor Presidente gosta mais de seguir a politica da 

racionalidade e da verdade, mas, como é natural cada um joga com as armas para 

as quais tem mais jeito e mais voz, porém, o Senhor Presidente tentará dentro 

daquilo que é a sua forma de estar e a forma de estar deste executivo  poder 

digladiar argumentos com V.Exa.,. Disse ainda o Senhor Presidente quanto à 

questão financeira que afinal os empréstimos eram extraordinários porque os juros 

eram baixíssimos, então, já começam a estar de acordo sobre a multiplicidade de 

empréstimos, e volta a referir o Senhor Presidente que o empréstimo contraído em 

2012 quem o começou a pagar foi este executivo no final de 2013, o que permitiu 

ao executivo do PSD fechar o ano de 2012 com umas contas limpas, uma vez que 

pagou aos fornecedores e agora quem tem que pagar são os Caminhenses esse 

empréstimo no valor de 2 milhões de euros, logo, esse empréstimo existe de facto 

para Municípios com dificuldades financeiras, ou seja, a Câmara Municipal aceitou 

porque era um Município com dificuldades financeiras, pediu e foi enquadrado e 

teve direito a esse empréstimo, mas, o Senhor Presidente disse à Senhora 

Deputada que vai ter que explicar agora ou mais tarde aos Munícipes de Caminha 

se na altura em que fez o empréstimo do PRED em 2009 os juros eram tão 

apetecíveis e o empréstimo bancário era tão interessante, porque é que V.Exa., em 

vez de pedir um empréstimo para fazer as piscinas de 5 a 8 milhões de euros, foi 

fazer uma PPP que obriga o Município a pagar 19 milhões de euros, que interesse 

existe por detrás disto, porque para o Município não existe nenhum interesse, ou 

seja, pelos vistos a Senhora Deputada entendeu que não deveria contrair um 

empréstimo para fazer uma obra de 5 milhões de euros que iria pagar em grosso 

modo 8 ou 9 milhões de euros, mas, não, fez uma PPP para poder dar terrenos na 

Vila de Caminha  e em Vila Praia de Âncora a uma parceria publico privada para 

depois colocar o Município a pagar 19 milhões de euros, até 2033. Disse ainda o 

Senhor Presidente que a Senhora Deputada não foi ali discutir aquilo que foi a 
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informação escrita do Senhor Presidente, e porquê, porque a Senhora não leu a 

informação escrita, e a prova disso é que não consegue aceitar aquilo que vem na 

informação escrita, e esta informação não é de 4 anos, nem é uma promessa, esta 

informação escrita é apenas aquilo que a Câmara Municipal fez durante dois 

meses e meio, a qual passa a citar o Senhor Presidente para que a Senhora 

Deputada tenha memória ;” Lançou o concurso para modernização do Cais dos 

Pescadores, em Caminha, e conseguiu financiamento total para fazer esta obra, 

que tanta falta faz aos pescadores de Caminha; Lançou a obra de ligação de 

Ecovia entre St.º Isidoro e as Camboas, esta obra já está no terreno; esteve em 

curso a empreitada de proteção e reabilitação do sistema costeiro entre a Foz do 

Rio Âncora e o Forte do Cão, que permitiu consolidar de areia toda a zona da Duna 

e limpar toda a zona envolvente daquele passadiço num investimento de 160 mil 

euros; começou a implementar o projeto rede WIFI para as freguesias das Argas 

(Baixo, Cima e S. João) e Dem, que já levou a rede WIFI a Arga de Baixo e muito 

em breve vai levar as outras freguesias, freguesias que foram muito acarinhadas 

no discurso, mas muito abandonadas naquilo que tem a ver que é um bem 

essencial, que é a rede móvel, para que as pessoas possam ligar aos seus 

familiares, ou, poderem socorrer-se num momento de dificuldade; Inaugurou-se o 

Cineteatro dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, uma obra só possível, porque, 

esta Câmara Municipal em conjunto com os Bombeiros, pagaram as dividas que 

V.Exa., deixou, ao deixar o “calote” aos arquitetos que tinham feito os projetos para 

o Cineteatro e avançou-se com soluções para se poder hoje ter o Cineteatro a 

funcionar em Vila Praia de Âncora; assinou-se o Protocolo com Serralves, a 

primeira Vila em todo o Pais que destacou Caminha no contexto Nacional e que vai 

ajudar as nossas Associações e as nossas crianças a valorizarem-se e a valorizar 

a cultura do nosso território; a Travessa do Teatro tem protocolo aprovado na 

Câmara Municipal e nas Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal e o 

Miguel Alves nunca disseram que iam fazer no dia seguinte ao das eleições a 

Travessa do Teatro, sempre disseram que iriam fazer dentro daquelas que são a 

Modernização da Linha do Minho, referindo o Senhor Presidente que bastava 
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consultar o programa eleitoral, assim como não leu os jornais do Partido Socialista, 

mas , ainda está a tempo e remeto-lhe um envelope e a Senhora Deputada de ver 

essas fotografias, não faça é como quando fomos a Lisboa e a Senhora no dia 

seguinte teve que ir a correr para ver se era recebida pelo Conselho de 

Administração da REFER e de facto não foi possível, mas, provavelmente em outra 

ocasião será recebida; ganhamos o Galardão ECO XXI, que tem por objetivo 

reconhecer o trabalho de excelência que se tem vindo a fazer do ponto de vista 

ambiental; começou-se a obra de reabilitação do Dólmen da Barrosa, em Vila Praia 

de Âncora, e o Senhor Presidente pede desculpa porque há pouco cometeu um 

erro quando referiu que a obra Dólmen da Barrosa era talvez  a obra unanime em 

curso neste momento, percebeu-se pela intervenção da Senhora Deputada que 

não gosta do Dólmen da Barrosa, quando referiu que se tratava de um muro e de 

um postezinho que lá se colocou, pois é uma pena, porque estas obras doem 

muito, porque quando lá estiveram não a conseguiram fazer e agora outros 

conseguem avançar com estas obras; avançaram com a inauguração do "Memória 

l ao Remador”, o Caminhense fazia 90 anos e conseguiu-se homenagear o 

Sporting Club Caminhense e a ligação ao desporto náutico e ao Rio Minho por 

parte da comunidade de Caminha, foi uma cerimonia que foi exaltante do ponto de 

vista da historia dos 90 anos do Sporting Club Caminhense e no qual o PSD 

pontuou pela ausência com total desrespeito quer pelas instituições 

nomeadamente o Senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, quer 

sobretudo pelo Sporting Club Caminhense que fazia 90 anos e merecia outro 

cuidado da parte do PSD; reuniram e trabalharam na apresentação da candidatura 

“Estuário do Minho Caminha - A Guarda” a Paisagem Cultural da UNESCO, junto 

do Senhor Ministro da Cultura ainda em dezembro; chegou-se a acordo com os 

herdeiros do Dr. Dionísio Marques para pagamento de mais de meio milhão de 

euros, que a Senhora Deputada Júlia Paula Costa criou como divida ao Município 

de Caminha, é também um problema criado por uma birra da  Senhora Deputada e 

agora todos temos que pagar meio milhão de euros nos próximos três anos, e 

chegou-se a acordo com os herdeiros para se começar já a pagar se V.Exa., 
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permitirem o empréstimo dos 250 mil euros; assumiu-se a gestão cultural do 

Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, que faz regressar o 

cinema atual a Vila Praia de Âncora, o que vai qualificar a oferta cultural do 

Concelho a partir de Vila Praia de Âncora num farol diferente de cultura daquele 

que é o Teatro Valadares; aprovou-se o novo PDM, com uma ampla maioria nesta 

Assembleia, uma ampla maioria que consolida uma nova forma de olhar para o 

Município de Caminha estrategicamente e sem ceder aos apetites imobiliários, 

logo, hoje existe uma nova visão para o Município de Caminha que protege zonas 

como o Coto da Pena, que esteve a saque demasiado tempo, que protege muitas 

áreas que estiveram sobre aquilo que eram os apetites imobiliários e que de facto 

vem consolidar uma nova imagem sobre o Concelho de Caminha; encontrou-se 

uma caminho de solução para o Forte da Ínsua, que se encontrava há imensos 

anos sem capacidade de intervenção, neste âmbito entra no programa Revive, 

como todos sabem, de modo a poder ir a concurso para investidores internacionais, 

mas, com toda a franqueza não se sabe o que vai acontecer, mas, também sabem 

que as condições do Forte da Ínsua não são simples, mas, encontrou-se um 

caminho, uma solução que durante 12 anos lavaram as mãos de um Forte 

magnifico que se tem à entrada da Foz do Rio Minho; está-se a ampliar as 

instalações do Polo de Caminha da Academia Fernandes Fão, de modo a melhorar 

as condições de aprendizagem musical das crianças que ali tem; executou-se 

trabalhos de limpeza e corte de vegetação na envolvente do Mosteiro de São João 

D’Arga, para se poder fazer um trabalho de prevenção relativamente aos fogos 

florestais; organizou-se aqui em Caminha o segundo Encontro Participativo do 

Orçamento Participativo de Portugal, homenageando o trabalho participativo que se 

vai fazendo; cumpriu-se com a palavra dada ao Senhor Presidente de Junta da 

Freguesia de Âncora e abriu-se procedimento de elaboração do Plano de 

Pormenor da UOPG 15 – na zona da Areia, o qual já se encontra em curso; lançou-

se o programa “Caminha Sabe Nadar” gratuito para as crianças até aos 8 anos e 

que tem como objetivo incentivar o desporto; levou-se o teatro ás escolas, por 

muito que o PSD não queira, num protocolo assinado com a Krisalida, que 
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movimenta as crianças e que os leva à aprendizagem e usufruto do teatro ao nosso 

Agrupamento; participou-se no certame Xantar 2017 – 18º Salão Internacional de 

Turismo Gastronómico, na Expourense, em Ourense, Espanha, com o objetivo de 

dar a conhecer internacionalmente o Concelho como destino turístico, isto em dois 

meses e meio, refere ainda o Senhor Presidente que muitas das vezes perde-se 

demasiado tempo a debater quem são os patos de lago em que nós vivemos, 

quando aquilo que verdadeiramente interessa é que existe uma obra, pode não ser 

suficiente para alguns e respeita, mas, existe uma obra e é uma obra de dois 

meses e meio que ali está evidenciada, e é sobre isso que trata a discussão 

politica, não é sobre cercear a palavra a ninguém, não é sobre quem grita mais 

alto, não é sobre quem se meneia, é sobre quem faz, as opções politicas que estão 

subjacentes a esta ação, o pensamento politico  de cada um e aquilo que é 

estratégia delineada para o Concelho, debater ideias entre todos, não a uma só 

voz, porque a democracia a uma só voz não é democracia é ditadura. 

 

b) – Aprovação da Ata da Sessão ordinária de 09 de dezembro 2016 

 

Assembleia Municipal submeteu à discussão e votou a proposta, relativa à “Ata da 

Sessão ordinária de 09 de dezembro 2016”, que aqui se dá por inteiramente 

reproduzido e dela faz parte integrante. 

 

O Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro, apresentou algumas correções 

à ata, as quais serão retificadas. 

 

Não havendo mais inscrições para a discussão deste ponto o Senhor Presidente 

da Mesa submeteu-o à votação do Plenário. 

 

A presente proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal com 31 votos a favor, 

0 votos contra e 4 abstenções por não terem estado presentes. 
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c) – Aprovação da Ata da Sessão extraordinária de 06 de janeiro 2017 

 

Assembleia Municipal submeteu à discussão e votou a proposta, relativa à “Ata da 

Sessão extraordinária de 06 de janeiro 2017”, que aqui se dá por inteiramente 

reproduzido e dela faz parte integrante. 

 

Não havendo mais inscrições para a discussão deste ponto o Senhor Presidente 

da Mesa submeteu-o à votação do Plenário. 

 

A presente proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal com 30 votos a favor, 

0 voto contra e 5 abstenções. 

 

d) – Contratação de um Empréstimo a Curto Prazo até ao montante de 

Duzentos e Cinquenta Mil Euros  

 

A Assembleia Municipal apreciou e discutiu uma proposta da Câmara Municipal, 

aprovada na reunião ordinária de um de fevereiro de dois mil e dezassete, relativa 

à “Contratação de um Empréstimo a Curto Prazo até ao montante de 

Duzentos e Cinquenta Mil Euros”, conforme documento anexo que aqui se dá 

por inteiramente reproduzido e dela faz parte integrante. 

Assim e porque nos termos da alínea f) do n.º1 do art.º25 da lei 75/2013 de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, autorizar a 

contratação de empréstimos, propõe-se a contratação de um empréstimo a curto 

prazo até ao montante de duzentos e cinquenta mil euros. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, disse ao Senhor Presidente da Mesa, que ele 

fez a questão de a recordar que ela foi a primeira a inscrever-se, chamou-a 

atenção, mas, a Senhora Deputada também chama atenção do Senhor Presidente 

da Mesa que quem conduz os trabalhos é o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, não é o Presidente da Câmara, nem a anterior, bem como, nem o atual, 
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logo, quando há interpelações á mesa, também não é papel do Presidente da 

Câmara tirar ou dar a palavra aos Deputados, porque, há pouco a intervenção do 

Senhor Presidente era uma clara critica à sua condução dos trabalhos. Agradece 

então a Senhora Deputada ao Senhor Presidente da Mesa, que sempre que ela se 

inscreva refira que foi em primeiro, pois só vem reforçar que estranhamente o 

Partido Socialista é sempre o último, isto claro, só por coincidência. Disse ainda a 

Senhora Deputada que decerto em nome do diálogo e da transparência, sempre 

que a Senhora Deputada usa da palavra existe um controle coletivo do tempo e 

sempre um esforço enorme de para com o argumento de que o tempo já terminou, 

a tentar calar, portanto, também ali se vê o a evidência do diálogo e da 

transparência por parte do Partido Socialista. 

Disse ainda a Senhora Deputada que há pouco não quis usar da figura da defesa 

da honra, mas , chama à atenção do Senhor Presidente da Assembleia, que no seu 

entender deveria ter intervido, mas não interviu, para o nível de  baixa linguagem 

com o uso de adjetivação e de expressões como “saia rodada” ou “trejeitos” ou 

ainda “meneios” que são de facto de baixo nível,  que ficam como é natural à 

responsabilidade de quem os profere,  que  mostram claramente a postura e a 

essência de quem os profere, e que não são o tom de voz, mas esse tipo de 

comentários que não elevam em nada o discurso nesta Assembleia Municipal,  e 

que zelar por isso,  também é uma competência do Senhor Presidente da 

Assembleia,  na condução dos trabalhos. 

Disse ainda a Senhora Deputada que para justificar este empréstimo o Senhor 

Presidente da Câmara fez ali uma serie de insinuações, lendo sentenças, referindo 

decisões ilícitas, como se o Senhor Presidente fosse juiz do quer que fosse e 

pudesse ir ali avaliar e falar de atos administrativos que foram praticados com base 

em pareceres técnicos e jurídicos. Os atos administrativos que a Senhora 

Deputada praticou no exercício das suas funções como Presidente, em qualquer 

processo de obras ou em sede de algum licenciamento, são exatamente os 

mesmos atos administrativos que o Senhor Presidente pratica ou vai praticar em 

muitos atos administrativos relativos a licenciamentos, que no âmbito da revisão do 
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PDM, vão ser objeto de reclamação. De muitos atos administrativos as pessoas 

irão reclamar, recorrer e também essas decisões darão origem a pagamentos de 

indeminizações por se terem sentido lesadas. Estes processos terão a sua 

tramitação nos tribunais e serão outros autarcas no futuro a pagar, como aliás é 

normal e acontece em todas as Câmara Municipais, haver decisões 

consubstanciadas em pareceres técnicos e jurídicos com base nos quais os 

presidentes e vereadores despacham e com os quais os munícipes podem não 

concordar recorrendo aos Tribunais. E nos Tribunais as sentenças são diferentes 

nas várias instâncias. Às vezes numa primeira instância são de uma maneira e 

noutra instância são de outra. Se no decurso de uma sentença final for dada razão 

ao munícipe é natural que possa haver lugar a indemnização, o que não é legitimo 

é insinuar que são atos ilícitos, atos consubstanciados em pareceres técnicos e 

jurídicos que colheram decisões favoráveis nalgumas instâncias. É que este tipo de 

insinuações abre a porta e permite que a Senhora Deputada possa fazer o mesmo 

exercício e tenha mesmo o direito de fazer uma serie de insinuações. 

Tem sido constante a preocupação do atual executivo em desculpar o presente e 

responsabilizar o passado, esquecendo que há um tempo para tudo, até para 

provar que conseguem fazer melhor, o que não aconteceu ao fim de quase um 

mandato. 

Mais uma vez o Senhor Presidente para “esconder” e desviar as atenções para a 

dívida de curto prazo que a Câmara vai contrair um empréstimo de curto prazo de 

250 mil euros para alegadamente pagar uma sentença e uma divida de acordo 

antigo e 

esta é uma argumentação premeditada para desviar as atenções do desastre 

financeiro da sua gestão e vejamos porquê: 

-Porque já em dezembro de 2016 no PPI, ainda não sabia a sentença e já no lado 

da receita e não do lado da despesa para acertar o Orçamento e por dificuldades 

de Tesouraria, constava a contração de um empréstimo no valor de 250 mil euros e 

isto acontece reiteradamente e todos os anos sistematicamente justifica os 

empréstimos com os processos. 
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Quanto aos Processos a Senhora Deputada disse que o contrato de arrendamento 

do edifício na Travessa do Tribunal foi feito em 1999, pela Câmara de gestão PS, 

que não acautelou na sua redação os trâmites que protegessem o Município numa 

eventual devolução do edifício, o que veio a acontecer fruto da decisão também da 

gestão PS, de alugarem o edifício do Hospital da Misericórdia. A redação do 

contrato e os termos em que foi efetuado o licenciamento deram origem a 

diferentes interpretações jurídicas e diferentes decisões do Tribunal.   

Como se pode ver a fls. 37 do vosso relatório de auditoria, está lá descrita uma 

provisão de 297.724€ para fazer o pagamento desta sentença. Não quiseram 

pagar.  

Como se pode ver a fls. 13 do vosso relatório de auditoria foi deixado pelo 

executivo anterior em bancos cerca de 2,4 milhões de euros.  Tinham dinheiro, mas 

não quiseram pagar. 

Contraíram em 2014 um empréstimo até 1 milhão de euros para alegadamente 

pagar este processo, mas não pagaram.  

Contraíram em 2015 um empréstimo até 1 milhão de euros para alegadamente 

pagar este processo, mas não pagaram. 

Como se pôde ver no balancete analítico fornecido pelos serviços de contabilidade 

receberam em agosto de 2016 uma receita de IVA de cerca de 500 mil euros. Mas 

não quiseram pagar. 

Têm uma dívida acumulada de faturação não paga e com mais de 60 dias de 5 

milhões de euros e disponibilidades de 27 mil euros, mas o empréstimo não é para 

fazer face a problemas de tesouraria… agora é que é para pagar este processo! 

Sempre posso concluir de que sendo um processo herdado da gestão PS é muito 

justo que seja a atual gestão PS a pagar! Fico contente com isso.Fez-se justiça! 

É reiteradamente também a desculpa de que o empréstimo é para pagar um 

acordo antigo, é de facto antigo, mas da Câmara PS de 1986 e da Câmara PS de 

31.12.2013, era assim que deveria ser o titulo do acordo antigo!   O acordo era que 

o pagamento por cedência dos terrenos aquando da construção do Bairro Social os 

proprietários recebessem apartamentos nesse Bairro Social.  
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Mas como os vários executivos socialistas não cumpriram este compromisso 

seguiram-se depois ações judiciais dos proprietários, que os executivos socialistas 

contestaram e não aceitaram.  

A Câmara PSD para resolver este imbróglio também herdado, propôs aos 

herdeiros a reformulação do acordo com duas condições: a desistência da 

condição de construção do bairro social e que os apartamentos pudessem ser 

n'outra zona de Vila Praia de Âncora. Os herdeiros fizeram a contra- proposta, 

propondo-se desistir das condições iniciais, portanto, é ilegítimo que o anterior 

executiva pudesse negociar, mas, é legitimo que este executivo possa agora 

negociar e passe três anos sem pagar.    

Este é um processo herdado da gestão PS que se arrastou nos tribunais, é justo 

que seja a atual gestão a pagar. 

E pergunta a Senhora Deputada insistindo na sentença que ali o Senhor Presidente 

falou, pois trata-se de um licenciamento de 1993, que previa a construção de dois 

prédios com mais de seis andares, o anterior executivo não o autorizou 

consubstanciado em pareceres técnicos e jurídicos, o munícipe reagiu, e pergunta 

mais uma vez a Senhora Deputada com o mesmo tipo de insinuação se não 

existirá conflito de interesses em que este acordo fosse intermediado por um 

Deputado com assento neste órgão. Pergunta ainda a Senhora Deputada se será 

coincidência ou se não existirá conflito de interesses que os três ou quatro 

herdeiros que já receberam as indemnizações da Quinta da Barrosa, sejam todos 

de nome Lagido, por isso, termina a Senhora Deputada com o mesmo exercício de 

insinuação a que o Senhor Presidente lamentavelmente abriu a porta. 

 

O Senhor Deputado Rui Lages, deu inicio à sua intervenção e leu o seguinte: 

“Caros Munícipes, 

Vem a esta Assembleia uma proposta do Executivo camarário para a autorização 

da contração de um empréstimo a curto prazo até ao montante de 250 mil euros.  
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Reavivando um pouco a memória, desde que este executivo tomou posse foram 

aprovados aqui, nesta Assembleia, dois empréstimos até ao montante de 1 milhão 

de euros cada.  

Do primeiro empréstimo o Executivo utilizou 268.869,00 € para pagar as sentenças 

judiciais dos denominados processos: Teresa Amorim e o do Âncora Praia.  

Do segundo empréstimo o Executivo utilizou 310.624,54€ para:  

- pagar, por imposição do tribunal, as obras de remodelação do edifício do Dr. 

Dionísio Marques (onde funcionaram alguns dos serviços da Câmara Municipal);  

- pagar a 1.ª tranche do processo judicial da Quinta da Barrosa e; 

- para pagar o processo judicial do Arq.º Pedro Ramalho (arquiteto do projeto para 

o Cineteatro dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora que, o anterior executivo 

nunca pagou!).  

Serve agora este empréstimo até 250 mil euros para pagar:  

- a primeira tranche devida como indemnização do Processo Dionísio Marques e;  

- a segunda e última tranche do processo Quinta da Barrosa.  

Caras e Caros Munícipes,  

Como podem constatar, o dinheiro destes empréstimos serve única e 

exclusivamente para pagar obrigações judiciais, as sentenças em que o município 

foi condenado em virtude da teimosia e má gestão do anterior executivo do PSD.  

Mas, o PSD, como já nos habituou, vem dizer que a Câmara está com falta de 

liquidez e que isso faz com que se tenha de socorrer à banca para pagar a 

fornecedores. É preciso muita lata, muito descaramento! Senhores Deputados 

sabem quantos empréstimos o PSD fez, durante 9 anos? Não sabem? Eu digo, 

foram 13. E sabem qual o valor global destes empréstimos? 13 milhões, setecentos 

e trinta mil, oitocentos e cinquenta e nove euros e trinta e dois cêntimos.  

Para se ter melhor e maior perceção do que estamos a falar, em 2009 (ano de 

eleições autárquicas) o PSD socorreu-se do PREDE (programa de regularização 

extraordinária de dividas do estado) no valor de 2.500.000,00€, tendo de ser pago 

até 2019.  
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Em 2010 voltou a contrair novo empréstimo de médio e longo prazo no valor de 2. 

372. 500,00€, tendo de ser pago até 2030.  

Em 2013 (ano de eleições autárquicas) o PSD pediu novo empréstimo socorrendo-

se do PAEL (Plano de Apoio à Economia Local) no valor de 2.281.968,63€, tendo 

de ser pago até 2027.  

Caros Munícipes do Concelho de Caminha dos 13. 730.859,32 €, valor a que o 

executivo PSD teve acesso, deixaram por pagar cerca de 8 milhões de euros. 

Desses cerca de 8 milhões, o executivo liderado pelo Presidente Miguel Alves já 

pagou cerca de 2 milhões e trezentos mil euros, faltando ainda pagar 5.660.696, 

13€.  

São mesmo muitos milhões, que nós agora temos de pagar!!!  

Mas, voltando ao empréstimo que agora se pretende efetuar, estamos a falar em 

250 mil euros, que terão de ser pagos em 11 meses.  

Não se pede aqui dinheiro para fazer mais obra, para investir na economia local, 

para mais eventos. Pede-se aqui dinheiro para pagar sentenças judiciais e 

trapalhadas em tribunal, fruto da gestão social-democrata neste concelho. Sem 

sombra de dúvidas o PSD era o campeão do endividamento.  

Feliz hora em que os munícipes lhes retiraram a confiança.” 

 

O Senhor Deputado Rui Taxa, apresentou o seguinte requerimento à mesa: 

“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Caminha  

Na qualidade de Deputado Municipal do Grupo do PSD da Assembleia Municipal 

de Caminha, solicito a V.Exa, a retirada da ordem de trabalhos, do ponto: Alínea d)- 

Contratação de um empréstimo de curto prazo até ao montante de duzentos e 

cinquenta mil euros, com os seguintes fundamentos:  

1 - O regime de crédito dos municípios encontra-se regulamentado nos artigos 49. ° 

a 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais).  

2 - A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro no seu artigo 50.º, n.º 1, refere que os 

empréstimos de curto prazo são contraídos apenas, para ocorrer a dificuldades de 
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tesouraria,' devendo ser amortizadas até ao final do exercício económico em que 

forem contratados.  

3 - Conjugando o artigo 49°, n.º 5 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com a 

alínea f), do n.º 1 e com o n.º 4, de artigo 25, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, o pedido de autorização à assembleia municipal para a contração de 

empréstimos é obrigatoriamente acompanhado da informação sobre as condições 

praticadas em, pelo menos, três instituições autorizadas por lei a conceder crédito, 

bem como de mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do município. 

Do conjunto de documentos que nos foram enviados verificam-se as seguintes 

irregularidades/ilegalidades que inquinam todo o processo:  

1 - Pelo título da proposta, constata-se que estamos a votar a contratação de um 

empréstimo e, então, faltam todos os elementos relativos à contratação, 

nomeadamente relatório de apreciação das propostas e proposta de adjudicação. 

Parece que, hoje em dia, os serviços da Câmara e o atual executivo não conhecem 

bem as Leis e muito menos estão identificados com os conceitos, pois já são 

useiros e vezeiros nos lapsos, nos erros e nos atropelos legais.  

Mas, verdade seja dita, não cabe na competência desta Assembleia a aprovação 

desta contratação, razão pela qual esta proposta deve ser retirada.  

2 - Se o título está incorreto e se trata da autorização da contração do empréstimo, 

então, não foi cumprido o preceituado no n.º 4 do art.º 25.º do anexo 1 da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, "o pedido de autorização à assembleia municipal para 

a contração de empréstimos é obrigatoriamente acompanhado de informação 

sobre as condições praticadas em, pelo menos, três instituições autorizadas por lei 

a conceder crédito".  

Pelos documentos juntos, é fácil constatar que que apenas foram apresentadas 

informações sobre as condições praticadas por 2 instituições autorizadas por lei a 

conceder crédito, pois a outra proposta apresentada refere-se certamente a outro 

procedimento, já que as condições de crédito apresentadas são distintas. Na 

informação inicial do procedimento foi solicitado às instituições de crédito que 

apresentassem proposta para um empréstimo a curto prazo até ao montante de 
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250.000 euros, sendo que "a taxa de juro contratual corresponderá à taxa Euribor a 

um mês, acrescida do spread proposto".  

Ora, apenas foram apresentadas 2 propostas de instituições de crédito com taxa de 

juro à taxa Euribor a um mês, sendo a outra proposta apresentada com taxa 

Euribor a 6 meses.  

Não é preciso ser jurista para perceber que esta última proposta não pode ser 

admitida para este procedimento, pois não cumpre os requisitos mínimos definidos 

no convite. Inclusive, não sabemos se não terá sido "repescada" noutro qualquer 

procedimento apenas para dar uma aparência de legalidade formal a esta 

contração de empréstimo.  

Assim, temos apenas a informação sobre as condições praticadas por 2 instituições 

de crédito, o que viola flagrantemente a Lei.  

3 - O mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do município também é 

um documento caricato, pois não está subscrito por ninguém, o que transmite a 

ideia clara de que ninguém se quis "atravessar", ou seja, ninguém quis assumir a 

sua responsabilidade.  

Fica-nos apenas a dúvida de saber se não assinaram porque tinham consciência 

de que os dados aí vertidos não correspondiam à realidade ou se foi por vergonha 

de apresentarem um documento com números soltos, sem qualquer 

fundamentação, onde é apresentado um limite à dívida total sem o mínimo de 

explicação de como se chegou àquele valor.  

Face ao referido os deputados do PSD vêm requerer que V. Exa, se digne retirar 

da ordem dos trabalhos a presente proposta referente à contratação de um 

empréstimo a curto prazo até ao montante de 250.000 euros, porque o processo 

não reúne todos os documentos necessários e não cumpre os preceitos legais 

aplicáveis sendo, por isso, ilegal.” 

 

O Senhor Deputado Manuel Falcão, em defesa da honra e consideração pessoal, 

disse à Senhora Deputada Júlia Paula que “hesitou em ir ali, e sabe porquê, porque 

não consegue descer aquilo que foi a baixeza do nível da sua intervenção”. Disse 
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ainda o Senhor Deputado que ao advogado que a Senhora Deputada se referiu era 

a ele, porque, até lhe dirigiu o olhar, mas, saiba que efetivamente não o consegue 

baixar ao nível daquilo que foi a baixeza da sua intervenção, logo, o Senhor 

Deputado desafia ali a Senhora Deputada a provar aquilo que disse, porque a 

calunia absolutamente fútil gratuita não serve ninguém e a Senhora Deputada o 

que fez foi um péssimo trabalho e prestou um péssimo serviço aquela Assembleia, 

nunca na sua vida o Senhor Deputado viu uma intervenção de tão baixo nível, 

como aquela que a Senhora Deputada acabou de ali fazer. Disse ainda o Senhor 

Deputado à Senhora Deputada que não lhe merecia esse tipo de intervenção, 

porque sabe que é mentira, é calunia aquilo que ali disse, portanto, quando se 

mexe com a honra das pessoas e se incomodam as pessoas de bem, é preciso 

assumir as responsabilidades, e mais uma vez o Senhor Deputado desafia a 

Senhora Deputada a demonstrar aquilo que ali disse. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, em defesa da honra e consideração pessoal, 

disse ao Senhor Deputado Manuel Falcão que ela não citou nomes, mas, a 

intervenção do Senhor Deputado foi pública inclusive no site do Município, onde 

apareceu numa fotografia com os intervenientes do acordo, com o Senhor 

Presidente da Câmara. Esclareceu ainda que aquilo que a Senhora Deputada fez, 

foi exatamente o exercício que o Senhor Presidente da Câmara ali fez, quando, 

pegou numa aparência e a tornou numa insinuação. Disse ainda a Senhora 

Deputada que aquilo que o Senhor Deputado sentiu foi exatamente aquilo que ela 

mesma sentiu em relação à intervenção do Senhor Presidente da Câmara. Disse 

ainda a Senhora Deputada que não o quis ofender, nem atingir na sua honra, 

porque, se não tivesse sido pressionada a terminar a intervenção e se tivesse lido 

até ao final a sua intervenção, e que agora a passa a ler em defesa da honra 

citando o que ali estava escrito: ”se quiséssemos alinhar na vossa postura de 

insinuação, sempre poderíamos questionar se não existirá conflitos de interesse 

em que este acordo fosse intermediado com deputados com assento neste órgão, 

como o conheço e em nome do respeito que me merece, vamos acreditar que 
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não”, teria percebido que em momento algum o quis atingir de forma pessoal, como 

aliás faz o Senhor Presidente da Câmara em relação à sua pessoa. Não o disse, 

refere a Senhora Deputada porque a interromperam e não lhe permitiram que 

terminasse, porque tinha acabado o tempo, mas, ainda assim, o Senhor Deputado 

fez-lhe um desafio, e desse modo, deu também a oportunidade à Senhora 

Deputada de terminar a sua intervenção e com isso o esclarecer. A Senhora 

Deputada pede desculpa se o magoou, porque não era essa a sua intenção, mas 

refere a que aquilo que ela disse e fez, foi um exercício de insinuação 

absolutamente igual àquele que o Senhor Presidente faz sistematicamente em 

relação à sua pessoa, mas, a Senhora Deputada pede desculpa se o magoou, 

porque não era essa a sua intenção. 

 

O Senhor Presidente da Mesa, pergunta à Assembleia a sua opinião sobre o 

requerimento apresentado pelo Senhor Deputado Rui Taxa. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, disse que em relação aquele requerimento 

aquilo que se pretende é um esclarecimento do executivo, dado que esta é uma 

proposta apresentada pelo executivo e uma vez, que se levantam questões legais 

que estão consubstanciadas naquele requerimento, porque do ponto de vista da 

bancada do PSD a proposta não cumpre a lei, logo, foi solicitado para que ou fosse 

retirado, ou fosse dado um tempo para que pudessem ponderar e avaliar se o 

requerimento tem ou não validade para ser discutido. 

 

O Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro, refere ao Senhor Presidente da 

Mesa que não faz a mínima ideia de qual a figura regimental que ali vai utilizar, 

mas provavelmente será o art.º 25 uma vez que ali encontram um elenco variado, e 

disse o Senhor Deputado que discutir o requerimento não lhe parece o mais 

ajustado, fazer interpelação à mesa também está a ser de uso abusivo no 

momento e também não se enquadra, logo, refere o Senhor Deputado que antes 

que o executivo se pronuncie, logicamente que a CDU se quer distanciar do 
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conceito que está por trás deste requerimento apresentado pela bancada do PSD. 

E afasta-se porque nós, enquanto força partidária eleita democraticamente, e com 

responsabilidades neste órgão do município, que é de facto o órgão máximo do 

município, respeita os restantes órgãos do município, e deles não desconfia. Que 

mal estaríamos nós, e lembrem-se que eu estou a olhar para as vossas caras, e 

nós andamos aqui há muitos anos, não começamos ontem aqui, e já vimos 

acontecerem tantas coisas em que as bases da confiança entre os órgãos do 

município sempre imperaram. E esta desconfiança que vocês querem trazer, e 

sobretudo esta desconfiança que trazem e que vai refletir para todo o município, 

nós nessa desconfiança, não contem connosco, nós nessa não nos vamos meter, 

nunca. Parece-nos abusivo desconfiar de documentos que nos são enviados 

porque falta uma assinatura; formalmente falta, parece-nos que sim, talvez falte 

uma assinatura. Mas desconfiar destes limites de endividamento! Eu estou-me a 

recordar há uns anos atrás também vinham assim uns limites de endividamento. 

Muitas vezes em Assembleia Municipal nós questionávamos esses limites que 

parecia que nunca mais acabava. Aliás, contraíamos empréstimos e o limite de 

endividamento do município aumentava. Estou a olhar para vocês e vocês estão a 

olhar para mim e todos nós nos recordamos de que isto aconteceu durante doze 

anos. É o mal de andarmos aqui há já uns anos. Este é um problema, a gente vai 

tendo memória e vai recordando. E não me lembro nunca de haver alguém a 

lembrar-se de que havia aqui uma ilegalidade formal para impedir qualquer 

empréstimo que fosse. Também ler e insinuar, parece-me, e eu não tenho que 

fazer, logicamente, a defesa do executivo, mas vir insinuar a possibilidade de uma 

trapaça, a incluir aqui propostas de entidades bancárias, que até estão assinadas, 

que até estão assinadas, como forma de tentar, de alguma forma, enganar esta 

assembleia, que volto a dizer, é o órgão máximo do município, era de tal forma 

grave aceitar que isto acontecesse que nós, sr. presidente, não tínhamos que 

retirar este ponto da ordem de trabalhos, nós Sr. Presidente, tínhamos que acabar 

com este executivo  de imediato. E isso, isso não vai acontecer daquilo que 

depender da nossa responsabilidade institucional e da nossa responsabilidade e 
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obrigação que temos para com os munícipes do concelho de Caminha. Parece-me, 

caros eleitos do PSD, desta vez foram longe demais! 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, disse com todo o respeito ao Senhor Deputado 

Joaquim Celestino Ribeiro que lhe permita que discorde em dois aspetos: em 

primeiro lugar a competência deste órgão é para autorizar a contração do 

empréstimo, e essa é uma competência da nossa responsabilidade. Ora a proposta 

fala em contratação de empréstimo. Ora a questão que se coloca e que tem se ser 

esclarecido é: - ou se altera a proposta, e se altera a ordem de trabalhos, ou, então 

estamos a exceder as competências deste órgão, porque não temos competências 

para autorizar contratação de empréstimo, mas sim para contração de empréstimo. 

Por outro lado, a ser contração de empréstimo levantam-se várias questões de 

ordem legal- tem que ser acompanhada de três propostas. Se fosse constituída a 

comissão de análise que também não foi, uma das propostas teria de ser retirada 

porque não cumpre os princípios do caderno de encargos que é Euribor a um mês. 

Logo, ficam duas propostas e não três como a Lei exige, mas, se V.Exas, se 

sentem confortáveis a votar a proposta, isso é o vossa responsabilidade, portanto, 

não se trata de desconfiança, ou, de levantar insinuações, mas de questões 

concretas e objectivas. No requerimento foram levantadas várias questões que lhes 

pareceu do ponto de vista processual que não estavam cumpridas, ora daí 

quererem extrair e acusar a bancada do PSD de que desconfiam de tudo e todos, é 

que não lhes parece legítimo, nem um bom exercício de democracia. Ou seja, 

aquilo que nós dizemos é que da forma como esta proposta foi elaborada não 

cumpre com a lei, mas, se os Senhores Deputados se sentem à vontade em votá-

la, então força!!. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, disse que ali se está a fazer são duas coisas, 

sendo uma delas, uma visão relativa aquilo que a Câmara Municipal decidiu e na 

Câmara Municipal estão representantes do PS e do PSD e em nenhum momento 

foi colocada esta questão em cima da mesa no momento da votação, e em 
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segundo lugar existe esta tentativa que é coerente relativamente ao passado, que é 

de não querer pagar aquilo que ficou a dever como é obvio. Disse ainda o Senhor 

Presidente relativamente à proposta em si e daquilo que fez a leitura, quanto à falta 

de assinatura na informação final que é o mapa demonstrativo da capacidade de 

endividamento, a assinatura está no documento anterior, uma vez que este é um 

anexo desse documento, logo, este documento consta de outro onde vem a 

assinatura da Senhora Chefe de Divisão. Disse também o Senhor Presidente 

relativamente às propostas que existem três propostas, sendo que foram 

consultadas mais do que três entidades, ou seja, foram sete entidades consultadas 

e a esse pedido de consulta responderam as três entidades que constam do 

processo, no limite se só tivessem respondido duas entidades nunca a Câmara 

Municipal poderia contrair o empréstimo. Disse ainda o Senhor Presidente 

relativamente à questão dos limites de endividamento que um empréstimo de curto 

prazo não conta para os limites de endividamento, logo, sobre essa matéria não 

existem dúvidas. 

Quanto ao spread disse o Senhor Presidente que o especialista em finanças da 

bancada do PSD que ali elencou, refere o Senhor Presidente que é até a um ano, 

portanto, nessa matéria também não existem dúvidas, portanto, julga o Senhor 

Presidente que se está em condições de votar o documento, o qual foi preparado 

pelos serviços, não levantou nenhuma questão em algum momento e até o PSD 

começou por discutir o documento até à ultima intervenção quando refere que 

existia um problema, ou seja, ou o Senhor Deputado Rui Taxa não conversou com 

a Senhora Deputada Júlia Paula, ou então, existe ali um truque, mas, o qual não 

pode passar pelo aquilo que significa naquela Assembleia. 

 

O Senhor Presidente da Mesa, colocou a votação o conteúdo do requerimento 

apresentado pela bancada do PSD, o qual foi rejeitado com 20 votos contra, 11 

votos a favor e 4 abstenções. 

De seguida o Senhor Presidente da Mesa, deu continuidade às intervenções dos 

Senhores Deputados inscritos. 
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A Senhora Deputada Paula Aldeia, saudou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, Senhores Presidentes da Junta, ilustres Munícipes e 

Comunicação Social, e disse que 

Parafraseando um antigo líder do PSD "A política sem risco é uma chatice e sem 

ética é uma vergonha!"  

Mais uma vez é bem claro que este não é um lema seguido pelos membros do 

PSD de Caminha que apresentam uma total falta de ética política, mas sobretudo, 

falta de ética moral!  

Referindo a Senhora Deputada que as intervenções que hoje ali assistiram foram 

bem prova disso. 

Disse ainda a Senhora Deputada aos Senhores Deputados que por muito que 

tentem branquear a vossa atuação, por muito que tentem denegrir a imagem de 

quem está agora à frente dos destinos do Concelho, não conseguirão branquear as 

nódoas que deixaram para quem viesse atrás que limpasse! Hipotecaram o futuro 

do nosso Concelho com decisões erradas e ilegais e que agora levam a que seja 

pedida a contração deste empréstimo. 

Fui acusada nesta Assembleia, a 9 de dezembro, de que apesar do ar de elevação 

das minhas intervenções as mesmas eram de uma baixeza que nem resposta 

merecia, a quem proferiu esta afirmação, e que hoje fez ali umas declarações com 

bastante elevação, só tenho a dizer que em matéria de baixeza no combate político 

e nas intervenções, creio que estamos conversados! Basta ouvir e ler os vossos 

discursos, basta ver a forma como atuam e atuaram! Basta ver quantos processos 

judiciais enfrentaram e perderam basta ver quão danosa foi a vossa gestão! Tenho 

elevação sim e posso ter porque, não tive nem tenho nenhuma responsabilidade na 

condução dos destinos do nosso Concelho, não tive não tenho nem teria jamais, 

nenhuma influência de decisão sobre o não cumprimento de decisões judicias, não 

tive nem tenho nenhuma influência sobre decisões que lesaram e ainda lesam o 

Concelho onde vivo e a mim mesma como munícipe!  
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A procissão vai no adro, o julgamento é feito pela obra realizada, nessa matéria 

estamos em consonância, mas, o julgamento também é feito pela comparação e 

nesse campo, não há dúvida que estamos bem melhor e que temos e teremos 

muito mais do que aquilo que nos deixaram! 

 

O Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro, disse ao abrigo do n. º1 da 

alínea a) do art. º25 do Regimento, apenas uma declaração politica, para 

desanuviar um pouco, que o Senhor Deputado é o último e não é eleito pelo 

Partido Socialista, mas sim pela Coligação Democrática Unitária, e de seguida leu 

o seguinte: 

“Ao longo de doze anos, em plena liderança do PSD na Câmara Municipal, 

acompanhada pelos vereadores do PS, foram vários os empréstimos aprovados 

para os mais diversos fins, percebendo-se, sem dúvida alguma, principalmente em 

2012, que a dívida aumentava, e os empréstimos não a substituíam, apenas a 

faziam aumentar ainda mais. Daí o recurso ao PAEL, novo empréstimo, que voltou 

a colocar milhões que ainda hoje servem, incompreensivelmente, de saldo ao PSD, 

como se a água em dívida se pagasse a si própria.  

Novo ciclo governativo, liderado pelo PS, acompanhado pelos vereadores do PSD, 

sempre sem a CDU, e retomaram os empréstimos. Há dois anos, o primeiro; O ano 

passado, o segundo, de até 1 Milhão de Euros; este ano iniciamos com um até 250 

Mil Euros. Mas pior que um empréstimo por ano é o fim a que se destina, já que 

poderíamos estar numa situação diferente se as decisões da Câmara, sempre com 

PS e PSD, sozinhos há 40 anos, tivessem também sido diferentes.  

A verdade, porém, é que não há uma Câmara do PS e outra do PSD, ou mesmo da 

CDU, que nunca teve assento nesse órgão. A Câmara é um órgão do município, 

com responsabilidades que têm de ser assumidas por quem a lidera em cada 

momento. Por isso é até incompreensível que quem têm maiores 

responsabilidades se negue a aprovar um empréstimo que salda dívidas que 

também são suas, não nos referindo em exclusivo ao passado, o que por si só já 

seria razão suficiente, mas também ao presente, já que fazem parte do órgão 
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devedor. Por mais pós verdade que se use, por mais ilusão, discurso fácil e popular 

que seja utilizado, é por nós difícil de aceitar a situação em que colocaram a 

Câmara Municipal, enquanto órgão executivo do município, e incompreensível a 

decisão de contrariar soluções para o problema causado. Mas eventualmente 

estamos errados na análise, e estes 250 Mil Euros, e outros tantos que 

assustadoramente nos ameaçam, nada se relacionam com processos judiciais em 

que a Câmara se obriga ao pagamento a particulares de avultados valores por 

práticas do governo municipal. Provavelmente esses atos governativos em nada 

vinculam o PSD, e tão só o PS, e que apesar estarem sempre juntos neste órgão, 

só o PS tomou as decisões que obrigam o Município a estes pagamentos. Pois 

reiteramos que não é pelo facto de nunca a CDU ter tido assento na Câmara que 

deixamos de estar preocupados com o resultado das vossas ações. Não enchemos 

os pulmões para gritar sentimentos avulsos por sermos um município devedor, isso 

é verdade, ao contrário de muitos de vós que por muito menos libertam ódios 

verbais e confundem as verdades, as realidades e a essência erudita da língua 

portuguesa, entregando-se ao lugar-comum das palavras graves. Claro que não 

podem contar com a CDU para esse divertimento público; a CDU que é aliás, dos 

três agrupamentos políticos integrantes desta assembleia, o único sem qualquer 

relação com os factos, mas não usará da insensatez de o ignorar, de assobiar para 

o lado. Queremos mais informação, mais clareza, mais aprendizagem para que 

erros não se repitam no futuro, mas também queremos soluções e resoluções. 

Por tudo isto aguardamos explicações do Senhor Presidente, insistindo em todo 

caso, que, em caso de aprovação, sejam sempre trazidos a esta assembleia os 

valores gastos deste empréstimo, identificando o destino ou destinatário do 

montante usado”. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, fez uma interpelação para fazer um pedido de 

esclarecimento à mesa sobre a condução dos trabalhos, e perguntou ao Senhor 

Presidente, o porquê de todas as moções que a CDU apresenta serem admitidas 

diretamente sem serem votadas quanto à sua admissibilidade e o porquê de todos 
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os requerimentos que o PSD apresenta serem sempre votados primeiro quanto á 

sua admissibilidade e só depois são votados quanto ao seu conteúdo. 

Disse ainda a Senhora Deputada que ainda hoje se iniciou a sessão da Assembleia 

Municipal com a apresentação de uma moção da CDU, e relembra a Senhora 

Deputada que fez questão de perguntar se estavam a votar a admissão da moção 

ou se estavam a votar a própria moção, e o Senhor Presidente respondeu que se 

estava a votar a moção. 

 

O Senhor Primeiro Secretário, João Alberto Silva, disse que também se 

questionaram sobre a admissão do requerimento, o qual foi aceite, apenas foi 

colocado o seu conteúdo para votação, onde foi rejeitado por maioria. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, voltou a colocar a questão e disse que no início 

da condução dos trabalhos a CDU apresentou uma moção e o Senhor Presidente 

normalmente vota a admissibilidade das moções e só depois é que vota o conteúdo 

da moção. 

 

O Senhor Presidente da Mesa, disse que nunca votou a admissibilidade das 

moções, vota sempre a moção em si. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, faz o registo que com o PSD seja moção ou 

requerimento o Senhor Presidente vota sempre primeiro lugar a sua 

admissibilidade e só depois o próprio requerimento. 

 

O Senhor Presidente da Mesa, disse que todas as moções são votadas sem a 

sua admissibilidade, e para o confirmar, deve ver todas as atas anteriores 

aprovadas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido, disse que uma das questões que ali está 

subjacente é a Quinta da Barrosa, ou seja, o problema da Quinta da Barrosa, tem 



 

Assembleia Municipal de Caminha 

 

79 

 

uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça de 1997 e ainda bem que disse isto 

Senhora Deputada, e sabe porquê? porque, ele faz politica séria e a propósito 

disso, disse o Senhor Vereador que não admite à Senhora Deputada aquilo que ela 

ali disse e insinuou sobre ele, efetivamente os herdeiros da Quinta da Barrosa são 

Lagido e são primos afastados e até mesmo um deles é afilhado do Senhor 

Vereador, porém, o Senhor Vereador desafia toda a gente na Câmara que 

testemunhem se o Senhor Vereador teve algum dedo no processo da Quinta da 

Barrosa, portanto, não admite o Senhor Vereador à Senhora Deputada Júlia Paula 

que insinue seja o que for, Disse ainda o Senhor Vereador que tem 40 anos de 

funções publicas e sempre andou de cabeça levantada e continuará, pelo que, não 

lhe admite isso, logo, em politica não vale tudo. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, disse que agradece imenso a intervenção do 

Senhor Vereador, e vai fazer exatamente o mesmo exercício que fez com o Senhor 

Deputado Manuel Falcão, que se trata de ler aquilo que ali ia dizer; “Se 

quiséssemos alinhar na vossa postura da insinuação sempre poderíamos perguntar 

se por serem os nomes dos herdeiros Lagido, aquém já foram pagas as 

indeminizações, se se trata de uma simples coincidência, vamos acreditar que sim 

e que isto não é verdade”, portanto, isto era aquilo que ali estava escrito, porque, 

Senhor Vereador aquilo que o Senhor disse ali vale exatamente para a Senhora 

Deputada, logo, ela não admite que o Senhor Presidente da Câmara vá ali com 

insinuações, com mentiras e que mesmo não usando saias mas calças o Senhor 

Presidente mente muito bem. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, disse que o Senhor Vereador Rui Teixeira dará 

nota desta matéria já a seguir da parte técnica, mas, o Senhor Presidente refere 

que nunca insinuou nada relativamente à Senhora Deputada, acusou ou perguntou, 

não insinuou nada, e a Senhora Deputada ali relativamente ao Senhor Vereador e 

Vice Presidente Guilherme Lagido e ao Senhor Deputado Manuel Falcão, insinuou, 

aliás, apontou o dedo e a lama que ali deixou sobre aquela tribuna é bem o espelho 
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de uma atitude que lhe fica mal e não dignifica a democracia aqui no Concelho de 

Caminha. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira, saudou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, Senhores Presidentes da Junta, ilustres Munícipes e 

Comunicação Social, e disse quanto a este ponto e tendo em conta que um 

empréstimo de curto prazo serve para dificuldades de tesouraria, e fazendo um 

ponto de analise prévia, refere o Senhor Vereador que fruto daquilo que este 

executivo encontrou na Câmara Municipal, o qual apelida de  herança. Disse o 

Senhor Vereador que esta herança nesse momento tinha de compromissos 

assumidos cerca de 23 milhões de euros, e de receita executada cerca de 19 

milhões de euros, incluindo o PAEL, o que significa que este diferencial era cerca 

de 4 milhões de euros, sendo que o valor disponível em bancos era 1,3 milhões, 

não dava sequer para pagar aqueles compromissos que não estavam registados, 

estes compromissos vieram a ser divida após este executivo ter assumido funções, 

ora, empurrar para a frente é de facto pedir um empréstimo para pagar aos 

fornecedores  e esconder que existia de facto essa divida e posteriormente recorre-

se a outro empréstimo e depois alguém o deve pagar, como é neste caso, isto para 

ir de encontro à proposta ali apresentada, e disse o Senhor Vereador que de facto 

quem tem que fazer a gestão financeira é quem está no destino do executivo e este 

executivo não tem saúde financeira suficiente para fazer face as despesas 

correntes e para fazer face as despesas de investimento e daí tem que se fazer 

opções e como os processos judiciais não é um problema deste executivo, não é 

uma despesa corrente, nem tem nada a ver com o funcionamento do Município, 

entendeu o executivo que para fazer face a essa despesa, seria o mais correto 

pedir um empréstimo de curto prazo, o qual será liquidado no mesmo ano, e 

durante o decorrer do ano a receita arrecada, será para pagar dentro do possível 

as despesas correntes do próprio ano, ou seja, é por isso que se está a solicitar o 

empréstimo de curto prazo, o qual será para pagar uma das prestações do acordo 
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com o Dr.º Dioniso Marques e para os herdeiros do Dólmen da Barrosa. Disse 

ainda o Senhor Vereador que a Senhora Deputada Júlia Paula referiu que quando 

este executivo entrou em funções já exista esta divida, embora não estivesse 

registada como tal e não foi paga porque precisamente o diferendo era esse, 

portanto, o Dr. º Dioniso Marques não aceitava a chave do edifício, enquanto não 

fosse reposto conforme tinha sido entregue no momento do arrendamento, logo, foi 

necessário fazer-se essa obra, recorrendo-se a um empréstimo de curto prazo o 

qual foi liquidado, posteriormente foi entregue o edifício e feito o acordo com os 

herdeiros, onde se pagaria 100 mil euros no ano de 2017 que será isso que se vai 

fazer. Disse ainda o Senhor Deputado que também poderiam fazer gestão 

financeira de outra forma, como por exemplo, o anterior executivo recorria a 

empréstimos para fazer face as suas despesas correntes, ou seja, para pagar aos 

seus fornecedores, o que fez por varias vezes, e recorreu também a uma PPP que 

se trata de um empréstimo a medio longo prazo que também é este executivo que 

o está a pagar com juros elevadíssimos, vendeu as Eólicas para pagar a 

fornecedores, um património que o Município tinha e agora não o tem, assim como 

vendeu as águas em baixa e incluiu nas contas de 2012 para desse modo ter um 

resultado mais positivo, embora quem analisar mais cuidadosamente verifica que 

essa receita deveria ser diferida no tempo e não incluída em só um ano.  

Relativamente ainda ao empréstimo a ao seu procedimento disse o Senhor 

Vereador que o executivo como em outros anos fez a consulta ao mercado, 

enviando convites para todas as instituições financeiras com representação no 

Concelho de Caminha, nem todas responderam porque não praticam todas as 

condições que estavam no caderno de encargos, responderam aqueles que estão 

anexas ao documento, posteriormente, foi enviada a proposta para o órgão 

executivo aonde foi admitida para que seja deliberada em Assembleia Municipal, e 

após a sua aprovação serão analisadas todas as propostas e de seguida será 

elaborada a minuta para ir a reunião de Câmara  para ser aprovada, e 

posteriormente o Senhor Presidente irá outorgar o contrato.  
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A Senhora Deputada Júlia Paula, fez uma interpelação à mesa ao abrigo do n.º 3 

do art.º 23 do Regimento e face à intervenção do Senhor Deputado Joaquim 

Celestino Ribeiro uma vez que levantou a questão de os Vereadores do PSD terem 

votado contra esta proposta na reunião de Câmara, solicita desse modo a Senhora 

Deputada que nos termos do n.º 3 do art.º 23 do Regimento seja permitida a 

intervenção dos Senhores Vereadores do PSD para que possam esclarecer o 

porquê de terem votado contra esta proposta. 

 

O Senhor Deputado Rui Lages, fez uma interpelação à mesa e disse que este 

artigo é claro uma vez que refere “aos Vereadores dos respetivos pelouros para 

intervir”, logo, os Senhores Vereadores da oposição não tem pelouros. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, fez uma interpelação à mesa e volta a insistir, 

uma vez que o Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro levantou a questão de 

os Senhores Vereadores do PSD de terem votado contra a proposta, dessa forma, 

a Senhora Deputada solicita para que seja permitido aos Senhores Vereadores do 

PSD para que o possam esclarecer. 

Disse ainda a Senhora Deputada que uma vez que não o permitem, refere que é 

obrigatório por Lei que as propostas de reunião de Câmara deveram ser 

acompanhas das respetivas declarações de voto, logo, se esse formalismo legal 

tivesse sido cumprido o Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro não tinha 

levantado a questão, e como sistematicamente isso não acontece, estava-se a dar 

a oportunidade para que isso fosse esclarecido. 

 

Não havendo inscrições para a discussão deste ponto o Senhor Presidente da 

Mesa submeteu-o à votação do Plenário. 

 

A presente proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal com 23 votos a favor, 

10 votos contra e 02 abstenções. 

 



 

Assembleia Municipal de Caminha 

 

83 

 

O Senhor Deputado Rui Taxa, fez a seguinte declaração de voto e disse que 

votou contra porque este processo não reúne todos os documentos necessários e 

votam contra porque não cumpre os preceitos legais aplicáveis e por isso é ilegal. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, fez a seguinte declaração de voto e disse que 

votam contra este documento porque os empréstimos de curto prazo são de facto 

para fazer face a falta de liquidez de tesouraria e é disso que se trata;  

votam contra este empréstimo porque V.Exas., para se desculparem por não terem 

pago, permitem desculpar-se com processos negociais, com processos que não 

reconhecem terem sido legítimos que resultam de uma gestão absolutamente 

corrente nas Câmaras Municipais de todo o País;  

votam contra porque empurrar com a barriga para a frente é sujeitar os 

fornecedores a recorrer ao conforming e a outras formas para poderem receber os 

seus pagamentos, mesmo com custos acrescidos;  

votam contra porque o seu executivo fazia empréstimos, mas tinham liquidez, 

tinham dinheiro nos Bancos que V.Exas., não tem;  

votam contra porque inequivocamente o Município de Caminha passou da lista dos 

melhores pagadores para a lista dos piores pagadores, porque passou do índice de 

melhor qualidade vida e melhores salários para os piores índices de melhor 

qualidade vida e melhores salários;  

votam contra porque o Município de Caminha passou da lista de Municípios maior 

transparência para a lista de Municípios de menor transparência;  

votam contra porque com este executivo e com esta gestão do PS bateu-se no 

fundo e não é o PSD que o refere são as entidades isentas que o dizem. 

 

O Senhor Deputado Manuel Falcão, fez um esclarecimento ao abrigo do art.º 28 

do Regimento e disse que a Senhora Deputada Júlia Paula tinha ali referido que o 

Município de Caminha passou de um Município maior transparência para a lista de 

Municípios de menor transparência, desse modo, pergunta o Senhor Deputado se; 

Sabe informar quem avalia e divulga o índice transparência? Sabe explicar no que 
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consiste o índice de transparência? Sabe quais os critérios para a determinação e 

avaliação para o índice transparência das Câmaras Municipais? 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, fez um pedido de esclarecimento sobre a 

condução dos trabalhos, e pergunta a Senhora Deputada se é permitido depois de 

uma declaração de voto, fazer-se um pedido de esclarecimento. 

 

O Senhor Deputado Manuel Falcão, disse que art.º 28 do Regimento refere que 

“O uso da palavra para esclarecimentos limita-se à formulação concisa da pergunta 

sobre a matéria em dúvida”, logo, refere o Senhor Deputado que tem três dúvidas 

que ali elencou, portanto, gostava o Senhor Deputado que fosse esclarecido. 

 

A Senhora Deputada Júlia Paula, disse que o n.º1 do  art.º 26 do Regimento que 

“Cada membro da assembleia tem direito a fazer, no final de cada votação, uma 

declaração de voto, esclarecendo o sentido da sua votação”, logo, o sentido da sua 

declaração é feita sobre o sentido de seu voto, portanto, não tem que prestar 

esclarecimentos, pois, não tem que responder ao Senhor Deputado, o qual deveria 

ir preparado para as Assembleias e saber quais são as entidades que analisam os 

índices de transparência. 

 

A deliberação, ora tomada, foi aprovada em minuta, depois de lida em voz alta na 

presença simultânea de todos, com 35 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

e) – Atualização de Tarifas, Preços e Taxas Municipais para 2017 

 

A Assembleia Municipal apreciou e discutiu uma proposta da Câmara Municipal, 

aprovada na reunião ordinária de um de fevereiro de dois mil e dezassete, relativa 

à “Atualização de Tarifas, Preços e Taxas Municipais para 2017”, conforme 
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documento anexo que aqui se dá por inteiramente reproduzido e dela faz parte 

integrante. 

Assim e porque nos termos da alínea b) do n.º1 do art.º25 da lei 75/2013 de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal aprovar as taxas do Município e fixar o 

respetivo valor, propõe-se que este órgão deliberativo conceda a autorização para 

atualização de tarifas, preços e taxas municipais para 2017, constantes do quadro 

abaixo transcrito: 

Mapa síntese 

Regulamento/Norma Interna 
Pelo diploma legal Proposto 

Índice Taxa Índice Taxa 

Serviços Diversos IPC set16 0,7% IPC set16 0,7% 

Urbanização, Loteamentos e Obras 

Particulares 
IPC set16 0,7% IPC set16 0,7% 

Cemitério Municipal IPC set16 0,7% IPC set16 0,7% 

Ocupação do Domínio Público IPC set16 0,7% IPC set16 0,7% 

Instalações abastecedoras de 

carburantes líquidos 
IPC set16 0,7% IPC set16 0,7% 

Publicidade IPC set16 0,7% IPC set16 0,7% 

Mercados e Feiras IPC set16 0,7% IPC set16 0,7% 

Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem 

de Águas Pluviais 

---------- ---------- IPC 2016 0,6% 

Complexo das Piscinas Municipais de 

Vila Praia de Âncora 
IPC 2016 0,6% IPC 2016 0,6% 

Remoção de Veículos Abandonados 

IPC 2016 

(exceto 

habitação) 

0,56% 

IPC 2016 

(exceto 

habitação) 

0,56% 

Utilização do Pavilhão Desportivo 

Municipal de Vila Praia de Âncora 
---------- ---------- IPC 2016 0,6% 

Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza 

Pública 
---------- ---------- IPC 2016 0,6% 

Inspeções de Ascensores, Monta-

cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
IPC 2015 0,5% IPC 2015 0,5% 
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Rolantes 

Transporte Público de Aluguer em 

Veículos Automóveis Ligeiros de 

Passageiros – Transporte em Táxi 

---------- ---------- IPC 2016 0,6% 

Licenciamento das Atividades Diversas ---------- ---------- ---------- ---------- 

Utilização do Pavilhão Municipal de 

Caminha 
---------- ---------- IPC 2016 0,6% 

Utilização do Estádio Municipal Morber IPC 2016 0,6% IPC 2016 0,6% 

 

Mais se propõe que para uma uniformização da atualização destes instrumentos 

de receita, se façam as alterações necessárias aos regulamentos nos seguintes 

termos: 

1 – Sem prejuízo do disposto na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro e suas 

alterações, os valores das taxas, tarifas, preços e demais instrumentos de 

remuneração são atualizados anualmente e automaticamente com base no índice 

de preços ao consumidor do ano anterior; 

2 – O valor resultante da atualização prevista no número anterior será arredondado 

à centésima; 

3 – A atualização prevista neste artigo produz efeitos a partir do primeiro dia útil do 

mês de fevereiro de cada ano. 

 

O Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro, deu inicio à sua intervenção e 

leu o seguinte: 

“As atualizações dos valores adstritos aos instrumentos de receita do município são 

facilmente compreendidas no pressuposto do equilíbrio entre a despesa e a receita 

municipal. No entanto, há situações particulares que obrigam, por vezes, à 

suspensão de qualquer atualização, como de resto tem sido já prática comum 

também no município de Caminha. Compreendemos não ser o caso atual, e nada 

nos move contra a referência usada, especificamente o IPC (Índice de Preços no 

Consumidor). No entanto, a forma como estes valores são trazidos à assembleia 

poderia ter sido melhorada, procurando tornar claro os valores em causa. Quando 
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apenas se apresentam valores percentuais de aumento, perante taxas, tarifas e 

preços tão diversos, que podem ir de meros cêntimos a centenas de euros, parece 

esconder-se o impacto no valor absoluto, o que não acreditamos ser a intenção.  

Claro que é possível aceder ao sítio online do município, mas até aí parte 

significativa dos documentos não está acessível, como ainda hoje tivemos a 

possibilidade de comprovar. Ora seria mais claro, apresentar uma tabela com os 

valores atuais, valores futuros e o correspondente aumento percentual em cada 

tarifa, taxa ou preço praticado, fazendo da apreciação política desta assembleia 

isso mesmo, uma apreciação política, que logicamente infere nas questões 

orçamentais, que são também políticas, e que provam, em si mesmas, que se o 

município atualiza valores, é porque deles precisa na gestão corrente, podendo não 

traduzir, no imediato, dificuldades de tesouraria.  

Uma outra questão prende-se com a fixação das taxas do Cemitério Municipal, no 

mesmo momento em que a competência de gestão é transferida para a União de 

Freguesias de Caminha Vilarelho, com a passagem dos valores cobrados pelo 

Município para a referida União de Freguesias. Percebendo que este é de facto um 

cemitério municipal, mas que com a transferência de competências ficará mais 

próximo das freguesias e das suas populações, poderia eventualmente a cobrança 

e a fixação de valores ficar definida, em protocolo, como sendo competência da 

própria União de Freguesias, no entanto respeitamos a decisão, quer do município, 

quer da própria União de Freguesia cuja representação defende, seguramente, os 

melhores interesses de Caminha e Vilarelho”. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, disse quanto á primeira parte da sugestão que 

o Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro ali colocou, que se trata de uma boa 

sugestão e que no futuro deverá ser tida em conta, a qual melhorará uma proposta 

futura. 

 

Não havendo mais inscrições para a discussão deste ponto o Senhor Presidente 

da Mesa submeteu-o à votação do Plenário. 
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A presente proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal com 23 votos a favor, 

0 votos contra e 12 abstenções. 

 

 A deliberação, ora tomada, foi aprovada em minuta, depois de lida em voz alta na 

presença simultânea de todos, com 35 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

f) – Contrato Interadministrativo entre o Município de Caminha e a União de 

Freguesias de Caminha e Vilarelho para a Delegação de Competências para 

a Gestão e Conservação do Cemitério Municipal de Caminha 

 

A Assembleia Municipal apreciou e discutiu uma proposta da Câmara Municipal, 

aprovada na reunião ordinária de um de fevereiro de dois mil e dezassete, relativa 

ao “Contrato Interadministrativo entre o Município de Caminha e a União de 

Freguesias de Caminha e Vilarelho para a Delegação de Competências para a 

Gestão e Conservação do Cemitério Municipal de Caminha”, conforme 

documento anexo que aqui se dá por inteiramente reproduzido e dela faz parte 

integrante. 

Assim e porque nos termos da alínea k) do n.º1 do art.º25 da lei 75/2013 de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal autorizar a celebração de contratos de 

delegação de competências entre a Câmara Municipal e o Estado, propõe-se que 

este órgão deliberativo conceda autorização para a celebração do Contrato 

Interadministrativo entre o Município de Caminha e a União de Freguesias de 

Caminha e Vilarelho para a Delegação de Competências para a Gestão e 

Conservação do Cemitério Municipal de Caminha. 

 

O Senhor Presidente da União de Freguesias de Caminha e Vilarelho, Miguel 

Gonçalves, saudou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, 
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Senhores Presidentes da Junta, e todos que ali estão presentes e disse que este 

assunto vai para o âmbito da emoção, porque, este protocolo vai ao encontro de 

uma pretensão da freguesia de Caminha. Disse ainda o Senhor Presidente da 

Junta que são uma União de Freguesias de Caminha e Vilarelho e como todos 

sabem neste mandato houve o trabalho de transformar algo que não existia, ao 

juntar duas freguesias e tendo sempre como principio que as freguesias são 

diferentes, e quanto a esta matéria, refere o Senhor Presidente de Junta de que as 

pessoas não entendiam como se tinha competência para gerir a gestão do 

Cemitério de Vilarelho e o de Caminha não, mas, como toda a gente sabe o 

Cemitério de Caminha é Municipal, e desde o primeiro momento em que chegaram 

à Junta de Freguesia falaram com o Senhor Presidente de Câmara, o qual foi 

sempre recetivo desde o primeiro momento e houve o trabalho de se ver qual a 

melhor forma de passar esta competência para a Junta de Freguesia, referindo que 

em termos racionais é uma grande responsabilidade que ali vão assumir, mas, a 

emoção que transcende a racionalidade, e é com emoção que o Senhor Presidente 

de Junta diz que valeu a pena ser Presidente de Junta e valeu a pena este 

mandato para retomar para a Junta de Freguesia de Caminha aquilo que sempre 

teve, aonde estão os entes queridos, e ter essa capacidade de gerir esse espaço, o 

qual agradece publicamente. Disse ainda o Senhor Presidente de Junta que a 

democracia faz-se com atos, a centralização é um aspeto importante de quem esta 

a despojar aquilo que é seu e confia no outro, logo, em 30 anos esta é a grande 

competência, referindo que é com grande responsabilidade que tomam esta 

competência, a qual serve bem os interesses da autarquia e da freguesia, mas, 

acima de tudo serve os interesses do Cemitério que tanta carga emotiva traz, logo, 

a palavra que o Senhor Presidente de Junta tem a dizer é obrigado e apelar a esta 

Assembleia para votar este protocolo e dar este voto de confiança a uma Junta de 

Freguesia que como qualquer Junta de Freguesia quer ter mais competências, 

portanto, este é um principio basilar do espirito da democracia. 

 



 

Assembleia Municipal de Caminha 

 

90 

 

O Senhor Deputado Rui Lages, disse que o Partido Socialista congratula e felicita 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Senhor Presidente da União de 

Freguesias de Caminha e Vilarelho, por terem chegado a acordo para a celebração 

deste contrato interadministrativo. Um contrato que era um anseio da população 

Caminhense em geral e, bem assim, um desejo da há muitos anos, nunca tendo 

sido concretizado. O Partido Socialista votará favoravelmente esta proposta, tendo 

sempre em atenção que: uma gestão mais próxima é uma gestão mais eficaz.  

 

Não havendo mais inscrições para a discussão deste ponto o Senhor Presidente 

da Mesa submeteu-o à votação do Plenário. 

 

A presente proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal com 35 votos a favor, 

0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Deputado José Luis de Lima, fez a seguinte declaração de voto e 

disse ao Senhor Presidente da União de Freguesias de Caminha e Vilarelho que 

votou favoravelmente pela sua emoção, referindo que inicialmente se ia abster 

porque acredita que a Junta de Freguesia não sabe naquilo em que se está a 

meter. 

 

O Senhor Deputado Carlos Mouteira, fez a seguinte declaração de voto e disse 

que enquanto Presidente de Junta há três mandatos atrás também reivindicou esse 

direito de poder ter essa competência, mas a verdade seja dita foram dadas 

competências nesse momento, e o valor era 150 mil euros, e nessa ocasião 

gastou-se mais do que esse valor, uma vez que a conservação foi feita pela Junta 

de Freguesia durante esse mandato. Disse ainda o Senhor Deputado que a parte 

nova do Cemitério também foi feita e inaugurada no momento em que era 

Presidente de Junta, logo, o Senhor Deputado dá os parabéns aos Senhor 

Presidente da Junta por ter adquirido essa benesse. 
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A deliberação, ora tomada, foi aprovada em minuta, depois de lida em voz alta na 

presença simultânea de todos, com 35 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

g) – Contrato Interadministrativo entre Câmara Municipal de Caminha e 

Agrupamento de Escolas Sidónio Pais- Autonomia para o Ano Letivo 

2016/2017 

 

A Assembleia Municipal apreciou e discutiu uma proposta da Câmara Municipal, 

aprovada na reunião ordinária de onze de janeiro de dois mil e dezassete, relativa 

ao “Contrato Interadministrativo entre Câmara Municipal de Caminha e 

Agrupamento de Escolas Sidónio Pais- Autonomia para o Ano Letivo 

2016/2017”, conforme documento anexo que aqui se dá por inteiramente 

reproduzido e dela faz parte integrante. 

Assim e porque nos termos da alínea k) do n.º1 do art.º25 da lei 75/2013 de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal autorizar a celebração de contratos de 

delegação de competências entre a Câmara Municipal e o Estado, propõe-se que 

este órgão deliberativo conceda autorização para a celebração do Contrato 

Interadministrativo entre a Câmara Municipal de Caminha e Agrupamento de 

Escolas Sidónio Pais, relativo a Autonomia para o Ano Letivo 2016/2017. 

 

Não havendo inscrições para a discussão deste ponto o Senhor Presidente da 

Mesa submeteu-o à votação do Plenário. 

 

A presente proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal com 35 votos a favor, 

0 votos contra e 0 abstenções. 

 

A deliberação, ora tomada, foi aprovada em minuta, depois de lida em voz alta na 

presença simultânea de todos, com 35 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções. 
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h) – Acordo Quadro da CIM Alto Minho para o Fornecimento de Energia 

Elétrica para o Município de Caminha 

 

A Assembleia Municipal apreciou e discutiu uma proposta da Câmara Municipal, 

aprovada na reunião ordinária de quinze de fevereiro de dois mil e dezassete, 

relativa à “Acordo Quadro da CIM Alto Minho para o Fornecimento de Energia 

Elétrica para o Município de Caminha”, conforme documento anexo que aqui se 

dá por inteiramente reproduzido e dela faz parte integrante. 

Assim e porque nos termos dos n.º1 e 6 do art.º22 do Decreto-lei 197/1999 de 08 

de junho, compete à Assembleia Municipal conceder a prévia autorização para a 

abertura do procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico, propõe-se que este órgão deliberativo 

autorize o “Acordo Quadro da CIM Alto Minho para o Fornecimento de Energia 

Elétrica para o Município de Caminha. 

 

Não havendo inscrições para a discussão deste ponto o Senhor Presidente da 

Mesa submeteu-o à votação do Plenário. 

 

A presente proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal com 24 votos a favor, 

0 votos contra e 11 abstenções. 

 

A deliberação, ora tomada, foi aprovada em minuta, depois de lida em voz alta na 

presença simultânea de todos, com 35 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

O PRESIDENTE DA MESA agradeceu a todos os presentes a colaboração, e 

declarou encerrada a Sessão, quando eram 02H45M, do dia 18 de fevereiro de 

2017, da qual, para constar e por estar conforme, se lavrou a presente Ata, que vai 

ser assinada pelos membros da Mesa. 
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O Primeiro Secretário, 

 

_______________________________ 

(João Alberto Silva) 

 

A Segunda Secretária, 

 

______________________________ 

(Sónia Lajoso) 

 

O Presidente, 

 

______________________________ 

(Luís Augusto Pestana Mourão)  

 


