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ATA Nº 01/17-21 

SESSÃO ORDINÁRIA 

2017/10/21 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, no edifício do 

Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, reuniu-se a 

Assembleia Municipal de Caminha com a presença dos seus deputados, após 

a instalação dos órgãos autárquicos para o período 2017-2021. 

Segundo o previsto no Art.º 45º da Lei 169/99, de 18 de setembro, presidiu à 

primeira fase da reunião da eleição da mesa, conforme o previsto, o Sr. Luís 

Mourão, tendo convidado para o secretariar os Srs. João Alberto Marques da 

Costa Felgueiras da Silva e Sónia Maria da Silva Lajoso. 

Para a eleição da Mesa da Assembleia foi apresentada uma lista, pelo Partido 

Socialista e designada por Lista A, lista única, com a seguinte constituição: 

Presidente – Luís Augusto Pestana Mourão 

1º Secretário – João Alberto Marques C.F. da Silva 

2º Secretário – Sónia Maria da Silva Lajoso 

Posta à votação por escrutínio secreto, a Lista A recebeu vinte e dois votos a 

favor e dez votos em branco. Está assim eleita a Lista A. 

 

Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos mais votados 

de cada lista apresentada às eleições para os órgãos autárquicos. 

 

O Senhor Deputado Joaquim Celestino Ribeiro, disse o seguinte: 

“A sessão solene a que hoje nos entregamos honra os eleitos, pelo 

reconhecimento popular, mas compromete-os igualmente com as decisões que 

a partir deste momento se tomam. Para uns, é certo, este é um vínculo que 

transita de mandatos anteriores; para outros é a estreia, a novidade de estar 

capacitado para intervir de forma diferente nas decisões coletivas.  
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É no texto fundamental da Nação, a Constituição da República Portuguesa, 

que buscamos a inspiração para, nos próximos 4 anos, fazermos do exercício 

de eleito aquilo que a lei e o bom senso determinam. Câmara e Assembleia 

Municipal são os órgãos representativos do município, ecoando no exercício da 

democracia, igualmente representativa, que se traduz no resultado das 

eleições. E esta não é uma questão de mera retórica, até porque o passado 

recente nos lembra a tentativa de desvirtuar este princípio, corrompendo as 

normas e regimentos em vigor, alimentando a façanha dos pequenos e o 

bloqueio das decisões. Insistir nas determinações constitucionais é um alerta 

ao compromisso que hoje assumimos enquanto eleitos perante a população do 

concelho de Caminha, das gentes do Vale do Âncora e do Coura-Minho, aqui 

afirmada neste acolhimento feito em Vila Praia Âncora e com Vila Praia de 

Âncora. O PCP, no quadro da intervenção da CDU, sabe o que afirma, porque 

trava há longos anos a luta diária contra os que querem subverter o 

compromisso constitucional, intentando o fim das autonomias e dos órgãos 

colegiais, como o da Câmara Municipal, procurando a arbitrariedade e o 

pensamento único, apoiado na verticalidade das decisões. É nesta linha de 

proteção dos interesses próprios das populações, defendendo, também na 

ação local, a democracia representativa nacional, que poderão sempre contar 

com o PCP e a CDU.  

A Assembleia Municipal é um órgão próprio, cuja autonomia se mede na 

independência e isenção na análise e decisão, com capacidade deliberativa. É 

pela Assembleia Municipal que passam as maiores e mais importantes 

decisões para o município. A Câmara Municipal não dispõe de competências 

próprias para contrair empréstimos, para fixar os valores de impostos, para 

aprovar documentos de definição estratégica para o município, para aprovar o 

orçamento municipal, subjugando-se ainda à ação fiscalizadora que só a 

Assembleia Municipal detém, nas mais diversas matérias, e em particular na 

chancela ao Exercício e Contas anuais. O mandato que hoje se inicia é por isso 

de extrema dificuldade, no quadro das garantias de uma ampla ação de 
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controlo ao exercício camarário. A Assembleia Municipal perdeu, face ao 

mandato anterior, o equilíbrio de forças entre eleitos, havendo agora uma 

maioria clara do partido que também lidera a Câmara Municipal. Este quadro 

encerra, em termos teóricos, dificuldades acrescidas para quem se encontra na 

oposição, contrapondo-se ao conforto da maioria. Esta situação não é nova no 

concelho de Caminha, e não é necessário recuar muito no tempo para 

encontrar situações semelhantes, nada honrando o debate e intervenção plural 

que deveria determinar a ação da Assembleia Municipal. No entanto, 

alertamos, nem tudo será cor-de-rosa. Poderão ter a tentação de servir os 

interesses da liderança da Câmara Municipal de Caminha pelo vínculo 

partidário que une as maiorias nos órgãos municipais. Poderão os eleitos 

demitir-se até das suas funções e aceitar servir de braço deliberativo das 

propostas camarárias. Poderão ter garantido pelo voto todas as aprovações 

que entenderem, mas jamais viverão o conforto do nosso silêncio. A população 

do concelho de Caminha sabe que conta com CDU para o cumprimento 

integral dos compromissos que assume. A população dos vales do Âncora e do 

Coura-Minha sabe que a verticalidade do pensamento ideológico do PCP e da 

CDU determinam a afirmação das suas convicções sem contemplação face à 

pressão das maiorias. A CDU sabe estar presente, na frente da luta, com o 

rigor do trabalho, informação, do respeito pelos órgãos e pelas estruturas 

democraticamente eleitas e regimentadas.  

Estamos certos, contudo, que esta maioria é diferente de outras tantas 

maiorias que já por cá passaram. Acreditamos, até pela experiência que hoje 

estamos a viver, com a possibilidade de intervenções transversais aos 

diferentes quadrantes, que esta é uma maioria que sabe ouvir, que tem a 

capacidade de perceber que nenhum eleito político se outorga dono das 

vontades populares, que mede na intervenção dos seus opositores a sua 

própria identidade na defesa da democracia, das massas populares e do 

republicanismo democrático que nos carateriza enquanto nação. E é por isso 

que, da mesma forma que cá estaremos para afirmar a dignidade e a 
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identidade da Assembleia Municipal de Caminha, impedindo-a de se tornar um 

apêndice da Câmara Municipal, também não hesitaremos em nos associar às 

tomadas de decisão que considerarmos justas, pertinentes e adequadas, 

venham elas da maioria do poder ou da oposição. Nada moverá a CDU contra 

um poder determinado pela população, ou assumido pelo quadro político-

partidário na constituição dos órgãos, se não houver, factualmente, matéria de 

discórdia que mereça a ação firme e o combate consequente da CDU.  

O passado de intervenção da CDU nesta Assembleia testemunha bem o que 

afirmamos. Somos uma força que respeita os opositores, identificando 

claramente o que os define, mas reconhecendo igualmente o seu papel na 

definição democrática do território, dando-nos a elasticidade suficiente para 

encontrar as pontes que nos unem e os caminhos que nos afastam.  

Sendo o nosso compromisso com a população do concelho de Caminha, é 

também nosso dever dar o retorno merecido da nossa ação política. Esta 

maioria que agora se reforça percebeu atempadamente esta necessidade, 

agindo na disponibilidade de transmissão destas sessões. Mas falta ainda dar 

continuidade a este projeto de transparência e de reconhecimento do papel 

único que a Assembleia Municipal desempenha na vida do município. Há um 

caminho a percorrer que tem a vantagem de ter já um ponto de partida 

definido, de onde consta igualmente a disponibilidade física de um local de 

reunião e trabalho dos eleitos, em sala própria para o efeito, esperando que 

seja dada continuidade a esta medida. Mas julgamos que há ainda outros 

vínculos de informação que importa experimentar, cabendo também à Mesa, e 

particularmente ao seu Presidente, pugnar pela visibilidade e elevação do 

trabalho e pela importância democrática da Assembleia Municipal.  

A população espera que a Assembleia Municipal de Caminha seja também um 

espaço de discussão que contribua para a clarificação das matérias ou para a 

decisão em seu favor, nunca percebendo que motivações servem de bandeja a 

crispação, a perseguição e a falta de elevação na conduta política. Veja-se o 

exemplo do último mandato em que esta assembleia e os seus membros foram 
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alvo de insultos e de desrespeito no trato urbano, mesmo por aqueles a quem 

cumpria outro exemplo de cidadania. A população fez o seu juízo e ditou o seu 

afastamento. É desta sabedoria popular que também falamos. É na atenção 

aos anseios das populações, valorizando e acreditando na sua análise e na 

sua apreciação, que nos entregamos ao trabalho nesta assembleia. É olhando 

as opiniões diferentes da nossa como oportunidades de melhor esclarecermos 

o nosso posicionamento e o interesse da nossa intervenção. É reconhecendo 

que a assembleia apenas faz sentido na pluralidade e não na singularidade.  

Neste momento solene de tomada de posse é também oportuno questionar se 

é esta a constituição do órgão que reflete a vontade popular fruto da sua 

manifesta expressão no voto. Estamos convictos que sim, porque se assim não 

fosse deixaríamos de acreditar no regime democrático que se sustenta no voto 

popular. No entanto a CDU guardará para a posteridade a situação vivida na 

freguesia de Argela, e que pode deixar em aberto, pelo menos no quadro 

retórico, a possibilidade de no território municipal e do país existirem outros 

tantos casos idênticos que poderiam levar a alterações na constituição dos 

órgãos. A 1 de outubro, no final da contagem dos votos pelas respetivas Mesas 

de Secção de Voto, em Argela foram registados zero votos na CDU para a 

Assembleia Municipal. Este facto causou estranheza ao comum dos mortais, 

mas não à Mesa de Argela, que aparentemente não viu nessa ausência de 

votos qualquer alerta de erro. No dia seguinte, a indignação de quem se viu 

defraudado e democraticamente ignorado na manifestação mais viva da 

democracia, o voto, levou quatro populares a comunicarem, pelas formas por si 

encontradas, a sua perplexidade pelo seu voto na CDU não constar na 

contagem dessa Secção de Voto. Recordamos que nesta Secção de Voto a 

CDU não tinha qualquer membro nem delegado, por confiar na idoneidade dos 

membros da Mesa. Hoje temos que louvar o exercício de cidadania 

democraticamente exemplar destes populares que nos levaram a reclamar 

junto da Juiz Presidente da Assembleia de Apuramento Geral dos votos. 

Louvamos a decisão da Meritíssima Juiz, e da restante Assembleia, de 
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proceder à recontagem dos votos da freguesia de Argela, procurando-se assim 

os 4 votos em falta na CDU. Com a publicação da ata da Assembleia de 

Apuramento Geral que só no dia de ontem chegou às mãos do reclamante, 

foram afinal encontrados não 4 mas 21 votos na CDU que a Mesa de Argela 

afinal não registou. Maior perplexidade nos causa saber, pelo registo em ata, 

da justificação do presidente dessa secção de voto que remete toda a questão 

para um simples lapso no registo, como se não fossem visíveis os 21 votos da 

CDU entre os 100 votos do PSD.  

Este é o tipo de casos que, mesmo com a maior benevolência na apreciação 

da condição humana, que dita cansaços e erros, mas dizia, este é o tipo casos 

que a democracia dispensa, sob pena de perigar a instituição democrática e a 

crença de que o voto determina a vontade popular na eleição.  

Os eleitos municipais sabem da importância maior das bases da confiança no 

exercício da democracia. São essas bases que regem a ação política desta 

assembleia.  

A desconfiança derruba os alicerces democráticos, razão pela qual a CDU 

nunca usou de qualquer desconfiança no relacionamento entre órgãos, 

particularmente com a Câmara Municipal e Juntas de Freguesia e Uniões de 

Freguesia.  

Sr. Presidente, não poderíamos, até pelo quadro de dificuldades que já 

elencamos, mas também de oportunidades, de lhe entregar, nesta sessão 

solene, os votos do melhor desempenho na condução dos trabalhos. Contará 

V. Exa. com o apoio e contributo da CDU para o cumprimento integral do 

Regimento, quer replicando o que atualmente vigora, quer adotando alterações 

ao atual. Sabemos das suas qualidades democráticas. Sabemos da sua 

cordialidade e elevação no relacionamento. Sabemos da sua capacidade e 

resistência face à dureza das discussões. E V. Exa. sabe que recebe da CDU o 

mesmo respeito e consideração democráticos, por julgarmos que essa é a 

atitude certa no relacionamento orgânico da Assembleia, mas também porque 

reflete a justa apreciação da conduta política que fazemos de V. Exa..  
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Da mesma forma, estendemos os votos de um mandato bem sucedido a todos 

os eleitos e representantes de freguesia. A nossa discórdia nem sempre é 

sinónimo de empasse nas decisões, antes pelo contrário, é mote para o 

aprofundamento da discussão que leva ao encontro das melhores soluções. 

Temos, por isso, já alguma tradição em tomadas de posição conjunta, que não 

negaremos no futuro, sempre que tal se justifique.  

Finalmente, Sr. Presidente, queremos, através de V. Exa., desejar ao executivo 

da Câmara Municipal de Caminha e a todos os vereadores, um mandato que 

afirme os compromissos igualmente assumidos com a população, construindo 

um futuro melhor para as gentes do vale do Âncora e do Coura Minho, levando 

o Município de Caminha ao patamar de sucesso que eleição após eleição se 

anuncia, mas que tarda em ser alcançado ao nível que todos desejamos.  

O Concelho de Caminha anseia por boas decisões.  

É a essas decisões que a CDU quer estar associada.  

Viva o concelho de Caminha!  

Disse.” 

 

O Senhor Deputado Rui Taxa, disse o seguinte: 

“Começo por agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal o convite 

que me fez para usar a palavra neste dia de festa que é a tomada de posse 

dos novos Eleitos Autárquicos. 

Quando me candidatei ao cargo de Presidente da Assembleia Municipal, 

certamente tiveram a oportunidade de verificar que o primeiro ponto do meu 

Manifesto Eleitoral, seria o de honrar e dignificar os valores conquistados no 

dia 25 de Abril de 1974, nomeadamente a Liberdade de Expressão, para mim, 

certamente, o mais importante de todos. 

Este convite, só vem confirmar que estávamos no caminho certo, e que vale 

ainda a pena lutar pela Democracia e seus valores. 

A nossa candidatura, conquistou no dia 01 de outubro, uma relevante vitória na 

Freguesia de Vila Praia de Âncora, em 3 frentes, Câmara, Assembleia 
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Municipal e Assembleia de Freguesia, que não teve continuidade na maioria 

das restantes Freguesias do Concelho de Caminha. 

Embora o PSD de Caminha tenha efetuado um rigoroso diagnóstico de 

situação do Concelho de Caminha, nas suas diversas vertentes, e tenha 

apontado as respetivas soluções, conforme se pode verificar nos diversos 

Manifestos Eleitorais apresentados durante a Campanha Eleitoral, a verdade é 

que os eleitores Caminhenses preferiram outro projeto político apoiado por 

outro partido político. 

Por isso, hoje é dia de felicitar os vencedores pela sua expressiva e 

inquestionável vitória, desejando-lhes as maiores felicidades e sorte, 

esperando que os próximos 4 anos sejam de progresso e desenvolvimento. 

Os eleitos pelo PSD pretendem efetuar um trabalho responsável, sério e 

honesto, crítico se for caso disso, de forma a participar na construção do 

desenvolvimento do nosso Concelho, sem nunca nos demitirmos da nossa 

função de oposição e de defesa dos ideais em que acreditamos. 

Mas hoje é também dia de felicitar todos aqueles cidadãos, autênticos heróis 

corajosos que, sem medo, integraram as listas do PSD, quer à Câmara, quer à 

Assembleia Municipal ou às Assembleias de Freguesia. 

Quer tenham ganho, quer tenham perdido, terão igual tratamento na imensa 

gratidão que merecem do PSD de Caminha. 

Hoje é dia também de felicitar a JSD e todas as outras juventudes partidárias, 

pela alegria, dinamismo e importante contributo que deram à Campanha 

Eleitoral. 

O futuro é vosso, é por vós que estamos hoje aqui. 

Dizemos presente ao concelho de Caminha em mais uma jornada de 4 anos, 

sempre em prol do melhor para o nosso concelho, para as nossas gentes, 

associações e instituições. 

A nossa missão será sempre colocar os interesses do concelho de Caminha 

acima de tudo e de todos. 

Viva o concelho de Caminha 
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Disse.” 

 

O Senhor Presidente da Mesa, disse o seguinte: 

“Minhas senhoras e meus senhores 

Quero agradecer a vossa presença neste cineteatro de vila praia de âncora 

onde pela primeira vez na história desta Vila se realiza a tomada de posse dos 

órgãos autárquicos eleitos, do Concelho de Caminha, resultantes das eleições 

autárquicas de 01 de outubro de 2017. 

Quero também agradecer a todas as pessoas que com o seu voto cumpriram 

um dever cívico e votaram conforme as opções políticas e pessoais de cada 

um. 

Por fim um sincero agradecimento a todos os que acompanhei ao longo da 

campanha eleitoral, no porta a porta, no contacto com as pessoas e 

instituições, com um entusiasmo, uma alegria um querer e uma vontade 

inabalável. 

Muito obrigado a todos 

O povo do Concelho de Caminha reconheceu que cumprimos a nossa função 

dando a vitória ao partido socialista não só na Câmara Municipal, mas também 

na Assembleia Municipal e na maioria das Juntas de Freguesia com números 

que naturalmente esperávamos, pois tínhamos consciência do trabalho 

efetuado, não obstante as dificuldades e os problemas à partida. 

A Assembleia Municipal que hoje terminou o seu mandato atuou sempre com 

honra, dignidade e honestidade nas suas competências sendo órgão 

deliberativo é da sua competência fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, 

dos Serviços Municipalizados, das Empresas locais e de todas as entidades 

que integram o perímetro da administração local. 

Agora é tempo de futuro, e os protagonistas políticos deverão ser     capazes 

de olhar para o médio e longo prazo. 
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Com a descentralização dos Serviços do Estado, conforme programa do 

Governo que esperamos ver brevemente ser discutido na assembleia da 

república, as autarquias passarão a ter novas competências, que certamente 

serão acompanhadas por envelope financeiro adequado. 

Assim, o Município de Caminha deverá ter de definir a rede escolar, gerir os 

equipamentos culturais, educativos e desportivos assumindo o património do 

Estado devoluto e eventualmente abandonado e degradado, de modo a colocá-

lo ao serviço da população do concelho promovendo a coordenação das 

políticas sociais de proximidade. 

Com a aprovação do PDM fechou-se o ciclo de ordenamento do território 

estando definidas as medidas importantes para o desenvolvimento do 

Concelho. 

Não podemos defraudar as legítimas expectativas da nossa gente, gente do 

vale do âncora e gente da Coura/Minho. 

Tenho para mim que só poderá haver desenvolvimento sustentável a médio e 

longo prazo para dar o salto civilizacional se no Concelho de Caminha forem 

levadas a efeito reformas estruturais como: 

Mais educação básica; 

Mais formação no trabalho; 

Mais formação profissional; 

Mais educação secundária ao longo da vida; 

Mais formação de quadros; 

Mas não há vitórias ou derrotas para toda a vida e os deputados dos partidos 

políticos e presidentes de Junta de Freguesia desta Assembleia Municipal 

deverão protagonizar um compromisso para o futuro 

Deverão ter grandeza de alma para a convergência no essencial, mantendo as 

divergências devidamente explicitadas. 

É o compromisso que sempre tenho defendido. 

Quanto à mesa da assembleia municipal manterá os mesmos princípios que 

sempre a nortearam: 
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Obedecer às leis da República e do regimento da Assembleia Municipal; 

Transmitir as sessões da Assembleia Municipal via internet em tempo real 

comemorar o 25 de Abril com os representantes dos partidos políticos na 

Assembleia Municipal e se possível um representante das juntas de freguesia 

neste ciclo que hoje começamos espero sinceramente que todos nos 

respeitemos dizendo não aos insultos, não às calúnias, não à falta de 

educação. 

A democracia sem educação é anarquia. 

costuma dizer-se que com o avançar da idade tornamo-nos mais tolerantes. 

Mas, não quero, não posso, não devo esquecer o que Norberto Bobbio no seu 

livro “o futuro da democracia” diz: 

“nada ameaça mais matar a democracia do que o excesso de democracia” 

Teremos de ser dignos de nós próprios e da sociedade. 

Viva o Concelho de Caminha.” 

 

O Senhor Presidente de Câmara disse o seguinte: 

“Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Caminha, 

Exmos. Membros da Assembleia Municipal agora empossados, 

Exmas Senhoras e Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, 

Exmas Senhora e Senhores Vereador que hoje iniciam funções, 

Exmos Autarcas eleitos nas eleições autárquicas de 1 de outubro, 

Exmas Senhoras e Senhores que exerceram funções como autarcas em 

anteriores mendatos, especialmente no último, 

Exmos Presidentes de Câmara e representantes de Municípios vizinhos e 

amigos, 

Exmos convidados, representantes das associações, coletividades da nossa 

terra de diversas instituições locais, regionais e nacionais presentes, 

Exmas autoridades civis e militares que hoje nos honram com a sua presença 

Caro Artur Gigante, Alexandre Carvalho, Eva Mina e todos os músicos da 

Banda Musical Lanhelenese que abrilhantam esta sessão 
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Restantes convidados 

Caros Munícipes 

Minhas senhoras e meus senhores 

Iniciamos hoje um novo ciclo autárquico fundado na vontade do povo e na 

expressão livre dos cidadãos do concelho de Caminha. 

Cumpre-me, por isso, começar por saudar todos quantos participaram no 

último ato eleitoral, seja através da sua presença nas listas candidatas aos 

órgãos municipais ou de freguesia, seja pelo gesto singular do voto que 

prepara o futuro e honra a luta pela democracia de tantas gerações. O combate 

pela liberdade e pela democracia não terminou nem se acantona num ritual 

eleitoral, é um objetivo constante, é um desígnio sustentado na vontade de 

cada cidadão. Votar é um direito cívico, mas é também um dever. Quero 

saudar todos os que votaram no passado dia 1 de outubro corporizando a sua 

vontade quanto aos destinos do seu concelho. 

Saúdo também todos os eleitos, de todos os partidos, dos movimentos 

independentes, para a Câmara e Assembleia Municipal e Assembleias de 

Freguesia. Doravante, com respeito pelos ideais de cada um, naturalmente, 

todos somos chamados a servir a comunidade. O nosso desígnio é o povo e a 

nossa terra, cada freguesia, todo o nosso concelho, todos os nossos 

munícipes. Daqui para a frente, deverá interessar mais o interesse coletivo, o 

interesse comum. Fomos todos eleitos por todo o povo que quis votar, não 

somos eleitos de uma parte da população ou de um grupo específico, somos e 

fomos eleitos para decidir o melhor pela nossa terra, toda a nossa terra e pela 

nossa gente, toda a nossa gente. 

Saúdo também aqueles que já foram autarcas e que agora já não o são, 

agradecendo o seu trabalho e a dedicação cívica. É esta corrente permanente 

de serviço nas autarquias que trouxe ao nosso país o desenvolvimento que 

antes não tinha, quer nas condições de vida da população, quer no 

investimento em educação, ação social e infraestruturas, quer na melhoria do 

ordenamento do território e na aposta na cultura, no desporto, nas 



 

Assembleia Municipal de Caminha 

 

 13 

preocupações ambientais e na saúde. Agradeço a todos os autarcas, sem 

nenhuma exceção, todo o trabalho realizado e o legado essencial que nos 

deixaram. 

Muito obrigado. 

Cumprimento todos os convidados, todos os que têm trabalhado em prol da 

nossa terra das mais diversas maneiras, entendendo bem as dificuldades que 

enfrentamos e a ambição de querer sempre melhor. Obrigado pela vossa 

presença e empenho. Sei que poderemos contar convosco durante os 

próximos quatro anos. 

Cumprimento de forma especial os representantes dos Municípios vizinhos. 

Não faz sentido que trabalhemos sem relação com o território mais vasto, sem 

compreender o erro que significa a defesa do minifúndio político. Temos sabido 

potenciar a nossa região de forma extraordinária e faz sentido que continuemos 

a aprofundar esse desiderato. A boa notícia é que ainda temos muito por fazer, 

muito por explorar, muito por onde crescer. Obrigado pela boa vontade 

demonstrada ao estar aqui. E obrigado aos amigos de A Guarda, com quem 

temos projetos comuns, projetos que não retiram nada a cada uma das nossas 

populações e que tem tudo para dar, para dar ainda mais, desde logo o 

exemplo, perante um momento de tanta incerteza e de tantos egoísmos 

políticos e territoriais a que temos assistido. Obrigado, Alcalde António Lomba, 

pela tua amizade e a tua constante presença no Concelho de Caminha. 

Estando aqui no Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, 

a cuja direção aproveito para saudar e agradecer a cedência do espaço para 

um momento tão solene da nossa caminhada coletiva, permitam-me distinguir 

quadro saudações muito especiais: 

Uma saudação aos deputados eleitos para a Assembleia Municipal e muito 

particularmente ao Eng. Luís Mourão, não só pela forma como organizou toda 

esta sessão, mas também pelo modo como se empenha numa participação 

cívica militante. Foi já presidente desta Assembleia por duas vezes, em 
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momentos distintos, com protagonistas diferentes e volta a apresentar-se ao 

sufrágio e ao trabalho autárquico em prol da população. É um exemplo de 

dedicação que queria deixar aqui sublinhado. A Assembleia enriqueceu-se na 

sua diversidade, transparência e ligação com a comunidade. O dia de hoje é 

um excelente exemplo, esta é a tomada de posse com mais cidadãos a assistir 

de que há memória, temos ainda a transmissão online lá para a casa e tenho a 

certeza que nos próximos 4 anos saberemos aprofundar este conceito de 

partilha. Senhoras e Senhores Deputados, saibamos retificar o que tem que ser 

retificado no regimento da Assembleia e, depois, fazer cumprir esse mesmo 

Regimento. Debater com elevação e liberdade as nossas ideias, honrar o 

mandato que o povo outorgou a cada um. A todos desejo 4 anos de boas 

ideias e melhores decisões. 

Uma segunda saudação especial para os eleitos para a Câmara Municipal de 

Caminha. A todos. Com todos quero trabalhar, independentemente dos 

partidos pelos quais foram eleitos. De todos quero ouvir o contributo e perceber 

de que modo podemos melhorar a ação do Município. Deixo, naturalmente, 

uma palavra diferente, mais próxima, àqueles que me acompanharão nos 

próximos 4 anos através da assunção de competências e pelouros. Temos a 

difícil tarefa de cumprir o essencial do Programa Eleitoral que apresentamos 

aos eleitores. No último mandato, conseguimos atingir 80% de cumprimento 

daquilo que eram os nossos objetivos e agora gostava que, em conjunto, 

pudéssemos fazer um esforço para ir mais longe, conseguir ainda melhor. Os 

políticos não são autómatos, têm sentimentos, têm momentos bons e menos 

bons. O desafio é o de saber colocar essa humanidade ao serviço das 

pessoas. Com racionalidade, sem protagonismos fátuos, sabendo distinguir o 

fundamental do acessório, gerindo bem os recursos. O interesse público é mais 

importante que o interesse de qualquer vereador, o interesse público é mais 

importante do que o interesse de qualquer presidente. Viemos para continuar, 

mas também para criar. E devemos saber deixar uma pegada sã, uma herança 

boa, sustentável no futuro. Não estamos aqui “só” para deixar obra, nem 
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estamos aqui para deixar “a nossa marca”. Isso é um pormenor daquilo que 

deve ser a nossa missão: deixar a possibilidade de futuro! Fazer o que tem de 

ser feito, decidir de acordo com os dados que temos em cada momento, 

respeitar a lei, agir de forma transparente e em diálogo e servir o Povo, todo o 

Povo, independentemente dos interesses individuais que aqui e ali possamos 

apoucar. Essa é a nossa responsabilidade e conto convosco para a levar por 

diante neste novo ciclo. 

Uma terceira saudação é para as Senhoras e os Senhores Presidentes de 

Junta de Freguesia. Nos últimos quatro soubemos trabalhar em conjunto para 

melhorar a vida dos nossos concidadãos. Descentralizamos as Reuniões de 

Câmara, incrementamos em cerca de 30% o valor global transferido 

diretamente para as Juntas de Freguesia e soubemos escolher, em cada 

momento, a obra e ação política a levar a cabo em cada território. Trabalhei, 

como não poderia deixar de ser, com cada Presidente, sem olhar para a sua 

cor política nem para o seu posicionamento partidário. Embora a esmagadora 

maioria dos Presidentes, de várias sensibilidades, tenham correspondido a esta 

forma leal e democrática de trabalhar, nem sempre foi possível ter a mesma 

recetividade por parte de todos. Haverá responsabilidades e eu assumo a 

minha. Deixo, por isso, uma esperança e um compromisso: 

a esperança de que, neste novo ciclo, possamos todos trabalhar olhando para 

as nossas populações não distinguindo cores nem diretórios partidários 

o compromisso de que trabalharei com todos os Presidentes, com todas as 

Juntas de Freguesia, do mesmo modo, com o mesmo empenho, honrando 

todos os munícipes, todos os fregueses, cujo voto se transforma, após cada 

eleição, num voto sem cor, num voto pelo bem-estar e progresso do Povo, de 

cada Freguesia e do Concelho de Caminha.  

Uma quarta saudação é para os trabalhadores da Câmara Municipal de 

Caminha. Numa estrutura grande ainda há muito a melhorar e a empreender. 

Só agora teremos toda a estrutura completa com a nomeação dos chefes de 

divisão em falta. Mas se a questão das chefias é importante, não é a questão 
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fundamental. A Câmara ainda tem alguns desequilíbrios que só com o tempo 

serão colmatados. Há trabalhadores a mais em alguns setores, há 

trabalhadores a menos noutros; há serviços a precisar de reforço urgente, há 

outros que precisarão de mais recursos logo que sejam descentralizadas 

competências do Estado nas autarquias; e há situações de injustiça relativa 

com vários trabalhadores, seja ao nível da progressão na carreira, seja ao nível 

da gestão e pagamento do trabalho fora do horário de trabalho. De forma 

constante e contínua, tentaremos resolver todas estas situações, começando 

com a nomeação das novas chefias e com a previsão de mobilidade 

intercarreiras em alguns setores já no próximo orçamento para 2018. 

Agradeço a todos os trabalhadores da Câmara Municipal, mas, em particular, 

àqueles que me acompanharam mais de perto estes últimos anos, a equipa do 

meu gabinete. Sei que não é fácil trabalhar diretamente com o Presidente e 

que a exigência externa se agudiza. Agradeço-vos, agradeço a vossa 

paciência, as horas mal dormidas, as horas roubadas à família. Agradeço 

sobretudo a vossa qualidade. Queria dizer-vos que isso vai melhorar, mais não 

é provável. Há muito para fazer! 

A Câmara Municipal não é só o seu Presidente, é sobretudo a qualidade dos 

seus trabalhadores que são, de forma global, profissionais, dedicados, leais e 

comprometidos com o serviço público e com as populações. Conto com todos 

para os novos desafios que se avizinham e sabem que podem contar comigo. 

Sou apenas mais um nesta grande equipa, apenas levo a braçadeira de 

capitão. 

 

Caras e caros Munícipes, 

Vai longo já o discurso e ainda não saímos das saudações. É certo, mas é 

importante que nos mostremos agradecidos pela democracia, pela liberdade, 

pelos que dão a cara, pelos que votam e pelos que assumem funções. E, 

estando agradecidos, que digamos ao que vimos depois de quatro anos, mas 
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com mais quatro pela frente, com muita planificação e algumas certezas, é 

certo, mas também com a insegurança que o futuro nos dá, com a incerteza 

própria da vida. 

O Município de Caminha tem muitos desafios pela frente nos próximos anos. 

Seria fastidioso elencar todos os objetivos que nos propomos cumprir, todas as 

obras que queremos fazer, todos as políticas a desenvolver. Eles estão escritos 

no Programa Eleitoral que foi apresentado e foram públicos os compromissos 

de reabilitação urbana quer em Vila Praia de Âncora, na zona da Sandia e 

Vista Alegre, quer no Centro Histórico de Caminha, bem como a 

implementação de fibra ótica de forma faseada, a conquista da bandeira azul 

para a praia fluvial de Vilar de Mouros, a construção da Escola Básica de Vila 

Praia de Âncora ou a reabilitação total da Escola Básica e Secundária de 

Caminha. Estes e outros compromissos estão assumidos e são para cumprir. 

Diria, no entanto, que o Município tem 3 grandes objetivos a cumprir neste 

próximo ciclo: 

Primeiro, o objetivo da Implementação da Descentralização de Competências 

do Estado nas autarquias. O Governo da República tem vindo a negociar com 

as autarquias um pacote de competências que sendo do Estado, poderão ser 

assumidas pelas autarquias com mais eficácia e competência. O Concelho de 

Caminha tem vindo a dar conta da sua posição e das suas dúvidas, sobretudo 

relativamente aos recursos alocados a essa descentralização, mas o nosso 

posicionamento passa por assumir aquilo que for considerado que pode ser 

feito melhor por nós do que pelo Estado. Estamos, assim, preparados para 

assumir competências nos próximos anos que passam pela gestão de diversos 

territórios, com destaque para as praias e zonas concessionadas, mas também 

para todo o setor da Educação. Sabemos que, em conjunto com o 

Agrupamento, saberemos fazer melhor com o mesmo dinheiro e os mesmos 

recursos. Queremos ser parte ativa do futuro coletivo da nossa população com 

cautela, naturalmente, mas sem medo. E queremos também dar o exemplo no 

interior do nosso concelho: alargar a descentralização de competências para as 
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Juntas de Freguesia de acordo com cada situação específica e com os 

recursos disponíveis; aprofundar o diálogo e a participação pública como forma 

de expressão da cidadania e motor de boas decisões municipais; 

desconcentrar serviços de modo a que os munícipes não fiquem reféns da 

burocracia ou da necessidade de ser deslocarem aos Paços do Concelho ou 

ao Gabinete de Apoio ao Munícipe para resolver todos as suas questões com a 

Câmara Municipal. A esse propósito, quero anunciar já uma novidade: a partir 

do mês de novembro, o Município disporá de uma Unidade Móvel que prestará 

serviços em cada freguesia e até em diferentes lugares de cada freguesia que, 

até agora, só estavam disponíveis junto dos edifícios municipais. Trata-se de 

uma carrinha adaptada que contará com várias ferramentas de trabalho que 

permitirão servir as populações com menos possibilidades de se deslocarem. 

O segundo objetivo que queria destacar para este mandato, é da Consolidação 

Financeira Sustentada. Bem sei que todos queremos fazer todas as obras, que 

todos os cidadãos pensam ser fundamental começar pela obra que cada um 

tem na sua mente, que cada Presidente de Freguesia quer que a sua seja 

contemplada sem gradações nem esperas. Sei bem que tudo parece óbvio, 

que tudo parece necessário e que tudo o resto, parece dinheiro mal empregue. 

Mas não é assim: a Câmara Municipal tem a sua atuação limitada pelos 

recursos que tem ao seu dispor e pelas despesas que, em cada momento, 

deve pagar. Com alguma simplificação, os recursos financeiros chegam por 

três vias: pelas transferências de Estado (tendencialmente rígidas, não sobem 

nem descem muito em cada ano), pelos fundos comunitários (que só existem 

para algumas coisas, que só são atribuídos num contexto de concurso com 

todos os outros Municípios e que exigem que a Câmara faça sempre uma parte 

do investimento) e pelos impostos. Pela receita, ou se aumentam os impostos, 

o que não queremos, ou não há muito a fazer. A consolidação financeira da 

Câmara é, por isso, feita a partir da despesa. E aqui temos um problema: o 

funcionamento corrente da Câmara, mais os compromissos bancários, os 

acordos de pagamento e o contributo para o Estado, deixa o Município com 
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uma margem sempre inferior a 10%, que é como quem diz, 90% da receita 

municipal está praticamente gasta ou consignada, no dia 1 de janeiro de cada 

ano. É, pois, por isso, fundamental continuar a consolidar as contas, a seguir 

um caminho que, antes de melhorar, ainda tem escolhos pela frente. Vamos 

continuar a diminuir a dívida bancária, vamos conter as despesas correntes até 

ao limite do bom funcionamento dos serviços municipais, vamos acordar com 

as Águas de Portugal, até ao final deste ano, o pagamento da dívida 

acumulada e vamos extinguir a PPP das piscinas de Vila Praia de Âncora 

recuperando poder total sobre esse fantástico equipamento que será, 

doravante, verdadeiramente municipal. Vamos, assim, diminuir a herança 

financeira da PPP em mais de 60%, permitindo-nos agilidade financeira 

imediata e retirar um peso de 19 milhões que impende sobre a comunidade até 

2033. É nossa intenção que a Assembleia Municipal possa decidir esta matéria 

até ao final deste ano de 2017. 

O terceiro e último objetivo que quero salientar está muito relacionado com o 

que vivemos nestes últimos meses no nosso país e que teima em não sair das 

televisões e das nossas cabeças nos últimos dias. É preciso reforçar a 

Autoridade e Eficácia da Ação Politica, sobretudo em questões estruturantes 

que dizem respeito ao território e à vida das pessoas. Vemos o país que arde, 

as tragédias acontecerem, algumas situações a repetirem-se e sabemos que 

não estamos a salvo de nada. Não estamos isolados do mundo, não estamos à 

parte das alterações climáticas, da gestão deficitária da floresta, da falta de 

planeamento global ou da maior ou menor eficiência dos serviços de proteção 

civil. Existimos no Mundo e somos parte de Portugal, para bem e para mal. 

Mas podemos fazer a nossa parte! Devemos fazer a nossa parte! Estamos a 

fazê-la e vamos continuar o nosso trabalho. Fizemos a revisão do PDM que 

impede a construção em zona florestal, em duna e em leito de cheia. Fomos 

criticados por alguns sectores, mas sabíamos que, em essência, tínhamos a 

razão do nosso lado. Infelizmente, as tragédias que aconteceram pelo nosso 

país vieram confirmar uma razão que não queríamos provada daquela maneira. 
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Criamos também equipas de limpeza florestal, vimos aprovada uma 

candidatura para Sapadores Florestais e vamos apoiar a criação de Equipas de 

Intervenção Permanente que vão ficar sediadas juntos das nossas duas 

corporações de bombeiros. Vamos ter bombeiros profissionais 12 meses por 

ano. Mas queremos fazer mais! 

Como é sabido, um concelho com as nossas características não tem só que 

enfrentar a calamidade dos incêndios florestais. Isso acontece no verão, é 

certo, mas no inverno temos que enfrentar os problemas das cheias e da 

erosão costeira. Somos um Concelho abençoado, mas com uma geografia que 

será posta à prova de sobrevivência nos próximos anos, nas próximas 

décadas. Este é um tema arriscado para uma sessão solene, é incómodo, mas 

é nossa responsabilidade falar nele: para além dos desafios do emprego, da 

educação, da coesão social, todos os nossos desafios da cidadania, o 

concelho de Caminha tem pela frente um desafio de sobrevivência económica 

pela frente, seja na floresta, seja na faixa atlântica e fluvial. Este discurso há 4 

anos não seria entendido, não seria, se calhar, adequado, mas hoje temos que 

entender a verdade desta afirmação. Temos que nos preparar, o Estado tem 

responsabilidades, mas o Município também as tem. 

Por isso, na floresta, para além do que já referi, já a partir do dia 1 de 

novembro será implementado no concelho de Caminha o projeto piloto de 

cadastro florestal que está a ser articulado com o Governo. A ideia é mapear 

toda a nossa florestal, dar nomes aos proprietários de todos os seus terrenos, 

encontrar os responsáveis diretos pela limpeza e cuidado do monte para que 

possam ser responsabilizados e, eventualmente, substituídos com penalização. 

Isto acontece em Caminha e em apenas 9 concelhos do nosso país, estamos 

na linha da frente! E não estamos porque o nosso território ardeu e porque 

morreram pessoas, como estão os outros concelhos, estamos porque 

entendemos que era prioritário ganhar esta batalha politica e de influência, 

canalizamos as nossas energias para poder entrar neste grupo restrito que terá 

o seu cadastro mais cedo de modo a termos mais um instrumento de 
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prevenção e combate aos fogos. Talvez este empenhamento dê menos votos 

que as obras de betão, mas permitem ao executivo municipal ter a consciência 

limpa quanto a tudo o que se faz para encontrar soluções para a segurança da 

nossa população e a sobrevivência da nossa economia. 

Na nossa costa, o trabalho é para continuar. O que fizemos na foz do rio 

Âncora, o modo como soubemos consolidar a Duna dos Caldeirões e as 

margens, o meio milhão de euros que convencemos a APA a investir no reforço 

da duna de Moledo a norte do paredão são bons exemplos do que estamos a 

fazer longe dos holofotes políticos e mediáticos, mas perto das populações. 

Agora que todos falam em incêndios e que ninguém fala em cheias nem em 

erosão à espera das desgraças do próximo inverno, quero dizer-vos também 

que esta semana que vem, estará a instalar-se na foz do Minho, em Caminha, 

uma draga que promoverá o desassoreamento dos canais de navegação dos 

pescadores, por um lado, e a consolidação da duna do Camarido que protege o 

avanço das águas nas marés que teremos nos próximos anos. Começa agora 

para poder prever este e os próximos invernos, num investimento de cerca de 

500 mil euros só possível com nos nossos parceiros da Pólis Litoral Norte. 

Caras e caros Munícipes, 

Caras e caros amigos, 

Fui longo mas, pelo dito, tinha que o ser. 

Há muito a fazer e este é o ciclo que vai dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido nos últimos 4 anos.  

Quero agradecer a todos a vossa presença. Esta forma massiva de estar, de 

acudir, de participar, é também – perdoem-me a imodéstia – uma vitória da 

ação politica desenvolvida nos últimos 4 anos. O concelho está diferente, 

mobiliza-se, quer ser parte, quer ser mais. Agradeço todas as conversas, 

sugestões, criticas ou reparos e todo o trabalho que fazem nas vossas famílias, 

freguesias, instituições ou emprego para que possamos ser uma comunidade 

mais forte. 

Por falar em família, perdoem-me esta nota pessoal. 
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Sem o apoio, o carinho, o acompanhamento, sobretudo, sem a compreensão 

dos meus pais, os meus irmãos, os meus sogros, os meus cunhados, os meus 

sobrinhos, toda a minha família de Moledo ou Monção, eu não estaria aqui. 

Sem o amor da minha Mulher, até podia estar aqui, mas era outra coisa 

completamente diferente daquilo que sou. Obrigado por tudo, Filipa. 

Vamos ao trabalho! 

Vamos fazer o que ainda não foi feito! 

Obrigado.” 

 

O Senhor PRESIDENTE DA MESA agradeceu a todos os presentes e declarou 

encerrada a Sessão, quando eram 13H 25M, do dia 21 de outubro 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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