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ATA NÚMERO 30/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA SETE DE 

JANEIRO DO ANO DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos sete dias do mês de Janeiro do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUIS MIGUEL 

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, ANA SOFIA GARCIA  BARROS 

SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLA MIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E MANU EL SOUSA 

MARQUES. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  disse: Muito boa tarde Senhoras Vereadoras, Senhores 

Vereadores, muito boa tarde também ao público aqui presente, aos senhores 

jornalistas naturalmente. Vamos dar início a estes trabalhos, aguardamos a chegada 

do senhor vereador, que chegará nos próximos cinco minutos, e portanto como 

vamos iniciar o período antes da ordem do dia, creio que não será problema que 

possamos começar estes trabalhos. Naturalmente queria aproveitar para 

cumprimentar todos, não só o executivo, como também todos os presentes, 

cumprimenta-los neste novo ano, desejando que possa ser um ano muito feliz em 

termos pessoais e profissionais para todos. Neste período antes da ordem do dia, eu 

sei que o Senhor Vereador Guilherme Lagido quer dar nota de um plano que temos 

ai para apresentar, imagino que depois também haja inscrições dos restantes 
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Senhores Vereadores, mas se calhar, senhor vice-presidente dava-lhe então a 

palavra para nos dizer o que quiser. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse: Boa Tarde, no final, mesmo final do 

ano, a vinte e nove de dezembro, conseguimos reunir a Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, para que se pronunciasse sobre o plano 

municipal de defesa da floresta contra incêndios; não é um novo plano, é no fundo a 

atualização do anterior plano que estava a ficar desatualizado, é uma imposição que 

temos que cumprir, e com o esforço grande técnico, nomeadamente da Dra. Amelia 

Freitas, foi possível ainda durante o ano de dois mil e catorze, mesmo no limite, mas 

ainda no ano dois mil e catorze, fazer a revisão deste plano. A revisão impõe-se por 

natureza, por ter expirado o tempo de duração do anterior plano, portanto por se dar 

inicio a um novo período de programação, mas também para que, não é apenas 

uma formalidade, é também uma preocupação de ajustamento das medidas de 

prevenção na defesa da floresta contra incêndios, um ajustamento à nova realidade, 

porque desde o plano anterior até este, muitas coisas aconteceram e portanto 

impõe-se definir melhor as zonas de risco, definir melhor os meios que é preciso 

mobilizar, definir melhor a forma de organizar o combate num contexto que 

esperemos, não ocorra. Mas os planos são isso mesmo, são uma forma de nós 

antecipadamente, refletir-mos sobre uma realidade, realidade esta que, está 

permanentemente em mutação, mas que aqui há critérios, há determinadas 

ferramentas técnicas que nos permitem ter alguma clareza sobre o que fazer e como 

fazer nas situações de catástrofe, para as questões de pormenor sobre este plano, 

eu pedi à Dra. Amélia Freitas, que fizesse uma apresentação sumária, não como 

detalhe que o plano tem, penso que não terá muito interesse, mas se for caso de 

entenderem ver questões de pormenor, poderá ser fornecido, mas penso que não. 

 

A técnica superior Dra. Amélia Freitas apresentou o plano municipal de defesa da 

floresta contra incêndios, cuja cópia fica a fazer parte integrante da ata. 
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O Senhor vereador Guilherme Lagido  disse: Como poderão ver, o anterior plano, 

primeiro plano, terminou em dois mil e doze e portanto era mais que urgente fazer 

este tipo de exercício e de envolvimento das várias entidades, depois há aqui uma 

nota que também é preciso dar, é que este instrumento é fundamental para as 

candidaturas para os incentivos ao investimento na florestal, portanto sem haver um 

plano aprovado e devidamente reconhecido pela entidade que concede esse tipo de 

ajudas, não será possível o financiamento deste tipo de investimento, portanto, é um 

passo desse ponto de vista, muito importante, agora queria sublinhar apenas duas 

ou três ideias que no diagnostico ficaram bem explicitas, mas que no meio desta 

multiplicidade de informação, penso que vale a pena salientar. Primeiro, não sei se 

repararam na fase de diagnostico, é a fraca ocupação do território, especialmente no 

interior, um pouco por todo o lado, mas especialmente nas freguesias mais do 

interior, não estava ali mas também é sabido a idade avançada dessa população e 

sobretudo, se repararem nessas populações do interior, nós temos uma população, 

para alem de envelhecida, muito pouco virada para a atividade agrícola ou para a 

atividade que tenha a ver com o território, portanto nos temos aqui, fragilidades 

muito grandes, para já não falar na diminuição das unidades relativas nos ligeiros 

acréscimos de temperatura, portanto o principal problema sem duvida que nos 

temos aqui, uma fragilidade grande que temos, e portanto nunca é demais salientar 

isso, é esta assimetria na distribuição da população e sobretudo a questão do 

envelhecimento da população e da fraca relação que nos temos com o território. E 

pronto basicamente era isto, não queríamos que, embora isto é um plano que é 

gerido no âmbito da comissão municipal, mas não queríamos que isto tivesse sido 

tratado na comissão municipal, sem que fosse dado conhecimento aqui à reunião de 

Câmara. 

  

O Senhor Presidente  disse: Muito obrigado, eu queria só saudar o trabalho que foi 

feito, quer pelo Senhor Vice-Presidente, quer pelos técnicos, na pessoa da Dra. 

Amelia Freitas, o profissionalismo e pela qualidade, e de facto também pela atenção 

que tiveram à necessidade de recuperar o tempo perdido e de termos isto preparado 
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para candidatar já nos primeiros fundos comunitários que possam sair, não sabemos 

exatamente quando os temos, mas de facto tínhamos que ter isto em ponto 

rebuçado para poder candidatar, temos ai varias intervenções planeadas como foi 

patente e a verdade é que não podemos perder oportunidades, queria saudar então 

também por isso os técnicos e o Senhor Vice-Presidente, sobre esta matéria não sei 

se há alguma questão, então voltaria a colocar a questão, inscrições, Senhor 

Vereador Manuel Marques, Senhora Vereadora Liliana Silva, por favor. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse: Muito boa tarde a todos, a primeira 

constatação, não fazendo parte da ordem de trabalhos, é um tema que é 

fundamental para a gestão do nosso município, num campo que é fundamental, não 

só para nos, mas para os particulares, mas também para os interesses públicos que 

temos, agora o que me apraz dizer neste momento é o seguinte: esta tudo muito 

bem organizado, a Dra. Amelia Freitas já nos habituou a fazer estes trabalhos muito 

bem feitos, eu fiz parte durante muitos anos desta comissão deste concelho, mas é 

preciso, e por aquilo que eu tenho observado, é preciso, e por aquilo que eu tenho 

observado ao longo da minha presença aqui no município, é que nós temos muito 

boas intenções, como a Dra. Amelia acabou de dizer também é um plano de 

intenções, não chega, nos sabemos os graves prejuízos que temos tido ao longo 

dos últimos anos por causa dos incêndios e a forma como são atacados estes 

incêndios, quer no combate inicial, quer nas ações posteriores, não tem dado os 

resultados que gostaríamos de ter, portanto não podemos esquecer uma frase que o 

Dr. Lagido acabou de dizer, temos uma fraca relação com o território, e temos uma 

fraca relação com o território sobretudo nos últimos anos, há muitos particulares que 

tem propriedades que estão mais ou menos próximas daquelas propriedades que 

são publicas, ou são das administradas por concelhos diretivos, ou pelos serviços 

florestais, a quem se é exigido muito por lei e que são muitas vezes esses, os 

particulares, os que mais sofrem, porque aquilo que é publico, os administradores 

são os primeiros a não cumprir aquilo que a legislação obriga. Por outro lado, temos 

uma legislação que obriga muito, mas sem ter em consideração a capacidade 
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económica dos pequenos proprietários, e portanto por mais que se exija, se o monte 

não dá, não produz, não é possível uma população envelhecida e cada vez menor 

nas nossas freguesias ter uma relação muito forte, e usando as palavras do Dr. 

Lagido, com os seus próprios territórios as suas próprias propriedades. Era 

fundamental, e eu já o disse em lugar próprio, fui muitas vezes crítico nas reuniões 

que participei, era necessário, era fundamental que houvesse uma legislação, sim 

senhor capaz, mas exequível, tendo em consideração os pequenos proprietários que 

tem pequenas parcelas de terreno, muitas vezes ou muito próximos dos territórios 

de administração, quer dos concelhos diretivos, quer das próprias freguesias ou até 

diretamente pelos serviços florestais, gostaria realmente que houvesse 

possibilidades de candidaturas, que elas se fizessem, e que tivesse sempre em 

consideração que foi durante muitos, muitos anos, o monte, a floresta, o mealheiro 

dos pequenos proprietários, numa doença, numa calamidade qualquer que surgia, 

os pequenos proprietários tinham onde lançar a mão, cortando meia dúzia de 

pinheiros, ou de eucaliptos, ou outras arvores, que os ajudava muito na sua 

recuperação da própria saúde. Portanto de louvar o trabalho, é o cumprimento de 

uma lei, portanto somos obrigados a fazer este plano, mas que não seja muito 

apenas só, que é muitas vezes um plano de intenções, mas que esta comissão 

saiba, através da sua capacidade reivindicativa, exigir cada vez mais daqueles que 

tem maiores obrigações de combater os incêndios, e que os incêndios sejam 

combatidos sem grandes questões, de perguntar quem é que deve ir em primeiro 

lugar para aqui ou para acolá, muitas vezes há muita discussão no combate inicial, 

porque há muitas capelinhas que prejudicam o inicio do combate aos incêndios, por 

agora é tudo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Boa tarde, queria começar por desejar 

um bom ano a todos, dar também os parabéns pelo trabalho efetuado; a seguir 

queria colocar já uma questão, e gostaria que me respondesse, que é relativamente 

à pista de gelo em Vila Praia de Âncora, eu tenho aqui uma serie de dúvidas, que é, 

na agenda cultural fala efetivamente na pista de gelo, animação de natal, mas não 
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diz de quem é a organização, no entanto vocês já disseram várias vezes que é uma 

organização, é isso que queremos ver explicado da Câmara Municipal, porquê, 

porque a tenda, barraca ou lá o que era, tinha imensa publicidade a um 

estabelecimento privado, e portanto se é organização da Câmara não podia ter 

publicidade a um estabelecimento privado, se isto é uma organização privada, 

também deveria ter vindo aqui na agenda e deveria ter vindo a reunião de Câmara o 

pedido de utilização da via publica, portanto nós gostávamos que nos esclarecesse 

se isto é privado, se é publico, como é que isto foi feito. Depois para alem daquilo 

quero ler aqui dois requerimentos e passo a ler, trouxe-o bem escrito para depois 

ficar em ata: 

REQUERIMENTO 

Gostaríamos ainda de colocar as seguintes questões e ainda a propósito do Ferry 

neste caso da dragagem. 

Pudemos todos constatar que a DRAGA e a DRAGAGEM, diga-se empreitada que 

V. Exa. adjudicou, e que nas suas palavras custou aos bolsos dos Caminhenses 

cerca de 900 euros diários, não deu resultado! 

Não desassoreou o canal e o ferryboat com prejuízo efetivo para a nossa economia 

local, encontra-se parado e sem navegar desde Julho do ano passado. 

Tanto tempo a draga se manteve inativa e parada naquele local, que temíamos já, 

também fosse assoreada! 

Reparamos porém que entretanto a draga foi retirada e se encontra agora na 

margem contrária. 

É que com a apetência que o Sr. Presidente tem por câmaras e comunicação, nada 

nos espantaria se a DRAGA voltasse a esta margem para a visita do Sr. Ministro-

adjunto e finda a visita voltasse à outra margem para mais uma paragem! 

Aqui chegados, impõe-se perguntar: 

- Findou a empreitada? 

- Qual foi o valor total? 

- Já foi paga? 

- Que valor pagou a Camara de La Guardia nesta despesa e nesta empreitada? 
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- Quando volta o ferry a navegar? 

Não só gostaríamos de ver respondidas estas questões, como formalizamos e 

requeremos que nos seja entregue cópia integral do procedimento desta 

empreitada, desde os procedimentos prévios, abertur a de concurso, 

adjudicação, cópias de autos e faturas e finalmente  dos recibos de pagamento. 

Caminha, 7 de Janeiro de 2015 

Os vereadores 

REQUERIMENTO 

Tendo em conta a gravidade da situação de falta de cobertura de seguros e em jeito 

do que lhe é típico e habitual, mais uma vez o Presidente “cria” uma manobra de 

diversão para tentar desviar a atenção da gravidade da situação criada no Câmara 

Municipal de Caminha com o Município, diga-se trabalhadores e utentes a laborar e 

a usufruírem de equipamentos municipais sem a respetiva cobertura de seguros. 

Para desviar as atenções e decerto “aconselhado” pelos múltiplos assessores cuja 

nomeação é também da sua única responsabilidade politica o presidente da CM 

mistura "alhos com bugalhos" e fala do que não sabe. Para tal ataca tudo e todos, 

como também já é hábito na sua atitude e dá tiros à toa e desta vez “acerta” na 

Capitania do Porto de Caminha. 

É tanta a irresponsabilidade que foi logo escolher para exemplo um equipamento 

sujeito a um controle direto de uma força de autoridade, que diariamente 

atravessava, dizemos atravessava porque agora o senhor parou-o. Mas 

atravessava, um Rio Internacional, numa atividade de travessia de passageiros, 

onde seria impensável navegar sem registo, ou título de propriedade. 

Até o comum dos mortais e o mais ingénuo percebe que seria impossível o ferry 

navegar sem os documentos necessários, desde logo o certificado de 

navegabilidade e claro o seguro que é exigido a todas as embarcações e que as 

autoridades marítimas têm de necessariamente de controlar. 

Se não sabe e quem o senhor nomeou não faz o seu trabalho, nós dizemos-lhe: O 

Ferry está registado como propriedade do Município de Caminha como “o primeiro e 

definitivo” desde 15 de Março de 1995;  
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Até para justificar o injustificável vem alegar que o Ferryboat não está registado, 

acrescentando ainda que há viaturas que não têm matrícula e outras viaturas não 

sabe a sua "origem"!  

Tudo é muito estranho e de pura ficção, pois, ainda que assim fosse, tal jamais 

impediu que tanto o Ferryboat como todo e qualquer veículo tivessem alguma vez de 

ter seguro, com a respetiva apólice no veículo ou embarcação, COMO SUCEDEU 

(OU AINDA SUCEDE) NOS PRIMEIROS DIAS DO PRESENTE ANO. 

O que os Senhores deveriam era ter começado a TRABALHAR! Tivessem 

começado a trabalhar mais cedo! Tiveram um ano para fazer o alegado 

“levantamento” e que estranhas coincidências, nas palavras do Sr. Presidente 

começaram a fazê-lo precisamente no mês em que caducavam os contratos 

(31.12.2014). 

Ou seja V: Exas., estavam alegadamente a fazer um levantamento, detetaram todas 

essas questões e dificuldades e mesmo assim enviaram ofício com a devida 

antecedência a rescindir os contratos. 

E não vale a pena desmentir este fato porque a mentira tem perna curta e o senhor 

arrisca-se a ser mais uma vez desmentido publicamente, porque foi efetivamente 

iniciativa do Município oficiar a rescisão dos contratos, sem dar inicio a qualquer 

procedimento concursal! 

Aliás como já vem sendo hábito o senhor é recorrentemente e mais vezes do que 

seria normal desmentido publicamente, como foi agora com o registo de 

propriedade, como o foi com os contratos de verão, dos diversos concertos sem 

procedimentos prévios.  

Obviamente que reprovamos esta postura e esta conduta que não são compatíveis 

com o exercício das funções de Presidente de Câmara! 

Para quem sem qualquer tipo de humildade sistematicamente acusa os outros de 

incompetência, o senhor revela que não tem moral politica para criticar quem quer 

que seja! 

A situação é demasiadamente gravosa e com repercussões nefastas para a imagem 

da autarquia e finanças do município, pelo que não podemos pactuar nem silenciar! 
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Sr. Presidente 

Os nossos Bombeiros, as suas viaturas e todas as at ividades por eles 

desenvolvidas nestes dias estiveram ou ainda estão sem qualquer cobertura 

de seguro. 

Pergunta-se: Se tivesse havido um acidente quem responderia civil e criminalmente? 

Os Funcionários Municipais, todas as viaturas munic ipais, incluindo máquinas 

e outros equipamentos inerentes à função e todas as  atividades por eles 

desenvolvidas, estiveram ou ainda estão sem qualque r cobertura de seguro.  

Neste caso é mais grave: por exemplo as refeições a ndaram a ser distribuídas 

num carro privado de um funcionário. 

Pergunta-se: Se tivesse havido um acidente quem responderia civil e criminalmente? 

Os nossos utentes e qualquer munícipe, incluindo cr ianças, idosos ou todos 

os que usufruam de equipamentos municipais estivera m ou ainda estão sem 

qualquer cobertura de seguro. 

Pergunta-se: Se tivesse havido um acidente quem responderia civil e criminalmente? 

Sr. Presidente 

Independentemente de outras medidas que possamos vir  a intentar e face às suas 

declarações argumentativas públicas, gravadas e prestadas na comunicação social, 

requeremos que nos seja exibido, facultado e entregue ainda nesta reunião cópias 

da seguinte documentação: 

»Abertura do procedimento de ajuste direto e passo a citar “de inicio de Dezembro 

de 2014” (de acordo com as suas declarações proferidas na rádio caminhense); 

»Lista nominal das firmas, empresas ou outras convidadas; 

»Documento comprovativo da publicação do procedimento de abertura de ajuste 

direto; 

»Ofício de adjudicação dos vários tipos de seguro contratualizados; 

»Cópia dos Contrato (s); 

»Apólice (carta verde) individual de cada veículo; 

»Apólice de seguros de todos os ramos; 
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Esperamos que não nos sejam mais uma vez negados os elementos necessários ao 

exercício das nossas funções de vereadores, não só porque a Lei assim o exige e 

impõe, mas e acima de tudo, para as quais fomos democraticamente eleitos com os 

votos da população do Concelho de Caminha que aqui representamos. 

Aliás não só esses atos e atitudes são totalmente antidemocráticos como revelam 

uma atitude nada compatível ou coerente com o que o Senhor prometeu aos 

Caminhenses: Transparência e democracia. 

O Senhor reúne à sua volta nestas reuniões uma quantidade substancial de 

colaboradores, assessores e afins, portanto tem mais que obrigação para conseguir 

a tempo e horas dar cumprimento à Lei e responder dentro dos prazos aos 

requerimentos que sucessivamente são apresentados e não respondidos. 

Se o Senhor pode afirmar publicamente para a comunicação social que está um 

concurso a decorrer desde o início de Dezembro, pode decerto facultar aos 

vereadores os elementos inerentes a esse processo, tanto mais e tendo em conta a 

gravidade da situação de ilegalidade e incumprimento criada nos primeiros dias do 

ano pelo seu executivo. 

Se não nos for dada garantia de que até ao fim da reunião nos são facultadas as 

cópias solicitadas, requeremos ao Sr. Presidente que nos seja facultado  e 

entregue o processo para consulta no decorrer ou at é ao fim desta reunião.  

Os vereadores, 

Caminha 7 de Janeiro de 2015 

Aproveito também para pedir o auto de contraordenação, de que sabemos que um 

funcionário deste município foi alvo ontem, por circular com uma viatura do 

município sem seguro, e portanto também gostaríamos de ter acesso a esse auto, e 

é tudo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Nos fomos todos surpreendidos com 

estas confusões dos seguros e do ferry, eu gostaria que o Senhor Presidente não se 

limitasse só a receber os requerimentos e depois não responder, pelo menos a 

algumas questões que mesmo em termos genéricos sobre esta situação, porque 
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revela alguma preocupação, alguma confusão, não sei o que é que se passou e 

gostaria de saber alguma coisa sobre essas situações. Depois também foi dito aqui 

pelo Senhor Presidente que em relação à animação cultural de verão, estava tudo 

pago, o que é certo, é que consultando o portal da contratação publica, no portal do 

governo, verificamos que há contratos que foram assinados muito recentemente, 

relacionados com os concertos de verão e ate com aquela situação que eu tenho 

vindo a apresentar desde o inicio do ano sobre a reabilitação do cais de atracação 

no camarido, portanto em relação à reabilitação do cais, é um valor de cinquenta e 

tal mil euros da sermarco e que tem data de assinatura do contrato de quinze do 

doze, eu gostaria de saber como é que acontece uma coisa destas, até porque isto 

denota que o serviço foi contratado, o serviço foi realizado e não foi pago e só foi 

contratado depois mais tarde. O Senhor Presidente fez muito barulho por causa dos 

porcos, dois mil e tal euros, mas estamos aqui a falar de umas centenas, entre todos 

os contratos que aparecem agora em outubro, em novembro, desde catorze de 

novembro, até ao final do ano, este de quinze do doze, estamos a falar mais de uma 

centena de milhares de euros, portanto gostaria de saber, e que o Senhor 

Presidente tivesse explicações sobre esta situação.  

 

O Senhor Presidente disse: Muito bem, julgo que não há, mais nenhum pedido de 

intervenção sobre estas matérias; bem em primeiro lugar eu gostaria a primeira 

questão que me foi colocada diz respeito à pista de gelo, estava aqui a ver se o 

Vereador Manuel Marques falou sobre a questão dos incêndios, sobre a questão da 

pista de gelo, o que posso dizer sobre isso, a entidade organizadora é a 

Ancoreventos, que é uma empresa do Concelho de Caminha, que é bem conhecida 

por todos, este executivo e o anterior executivo trabalhou muito com esta empresa, e 

portanto não há ai nenhum desconhecimento especial, é a Ancoreventos. Esta 

atividade teve o apoio da Câmara Municipal, e o apoio de outras empresas ligadas a 

este evento da pista de gelo, uma delas teve publicidade no local, bem notório, é um 

apoio que aquela empresa entendeu dar a esta atividade, da Câmara Municipal 

houve um apoio que não passou por nenhuma disponibilidade financeira, e isso é 
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um papel que me apraz, que a Câmara possa ter, que é de motivar e incentivar quer 

o comércio local, quer este tipo de atividades sem ter a disponibilização financeira, 

portanto apoiamos naquilo que tem a ver com a disponibilidade de luz, de 

acompanhamento logístico daquilo que é necessário. A autorização da Câmara do 

espaço público por parte da Câmara, não existiu porque aquele espaço não tem que 

ser autorizado pela Câmara, tem que ser pela Agencia Portuguesa do Ambiente, 

houve aqui uma comunicação que foi feita pela organização, sempre com o apoio da 

Câmara, e portanto é natural que a Senhora Vereadora não conheça essa matéria; 

agora do nosso ponto de vista e a nossa grande satisfação, é que, e percebemos ao 

longo destes últimos meses, estes últimos dias, que o PSD ficou muito 

desconfortável com esta pista de gelo, é que a verdade, é que esta pista de gelo 

criou um fator de atratividade, não só de Vila Praia de Âncora mas do Concelho de 

Caminha, era a única pista de gelo aqui no distrito, tivemos muitos visitantes 

espanhóis, Vila Praia de Âncora ganhou muito com esta pista de gelo, e foi uma 

pista de gelo que tinha um montante financeiro de investimento muito grande, os 

organizadores vieram ter comigo, pediram a ajuda da Câmara, e a ajuda da Câmara 

naturalmente que foi pedida era de apor financeiro, um investimento ainda grande 

para que pudesse haver aquela iniciativa, e a verdade é que entre todos com a 

capacidade de gerirmos esta matéria conseguimos resolver o problema através de 

patrocínios, que é assim que nós devemos apoiar a atividade privada, foi isso que 

aconteceu, eu acho que se houver interesse da parte do PSD saber exatamente os 

patrocínios que estiveram em causa aqui, eu julgo que a empresa Ancoreventos terá 

todo o gosto em transmitir aquilo que foram os apoios, portanto desse ponto de vista 

julgo que não há aqui nenhuma, não percebo alias qual é este problema com a pista 

de gelo que alias foi um sucesso, tem sido um sucesso, que vai terminar agora e 

que tem sido um verdadeiro sucesso em Vila Praia de Âncora. 

Quanto à questão do ferryboat, na parte que diz respeito à empreitada, eu já falei 

disto várias vezes, mas de facto não consigo ser claro, o ferryboat, já o disse mais 

uma vez, está parado porque temos um problema de assoreamento, não só na zona 

do cais de atracação, mas na zona do canal de navegação, alias terei oportunidade 
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de conversar sobre isso mesmo, com o Senhor Ministro do Desenvolvimento 

Regional que estará aqui em Caminha na próxima sexta-feira, e que acedeu 

naturalmente a incluir no programa dele uma visita ao local para poder podermos 

falar sobre esta matéria, porque compreende bem que é uma matéria que diz 

respeito não só ao Concelho de Caminha mas também ao País, e que diz respeito 

ao Governo de Lisboa como diz respeito ao Governo de Madrid, dividindo aquilo que 

são as responsabilidades, há uma responsabilidade sobre o canal de navegação 

que deve ser assumida pelos dois estados, e que deve ser claramente assumida 

também pelas autarquias, que não há uma possibilidade das autarquias fazerem 

esta manutenção. Mas naquilo que diz respeito ao cais de atracação a Câmara 

Municipal assumiu com as dificuldades que tem, com as dificuldades financeiras que 

tem, fazer aquela obra de desassoreamento, houve varias propostas que foram 

apresentadas à Câmara Municipal, e uma proposta de uma intervenção digamos 

pesada com uma draga que tivesse a capacidade de resolver o problema em 

relativamente pouco tempo, já o disse por mais que uma vez, estamos a falar de um 

investimento de cerca de duzentos mil euros que a Câmara não tem, não tinha 

naquela altura, e não teria agora se o tivesse que fazer. Optamos, entre não fazer 

nada e fazer alguma coisa, por contratar uma empresa de dragagem que pudesse 

fazer o trabalho com outra capacidade, mais lento, e que o pudesse fazer dentro 

daquilo que foram os parâmetros aprovados pela Agencia Portuguesa do Ambiente, 

pela Capitania e ARH. Essa empresa retirou já quinze mil metros cúbicos de areia, 

que não são os suficientes para resolver o problema como é notório, e o ajuste 

direto que está em vigor e que funcionará, e quando terminar o contrato, é um ajuste 

direto na ordem, eu não quero falhar no número, se não é dezasseis mil euros é 

dezoito mil euros, e é esse o dinheiro que está em jogo, agora é isso que vamos 

pagar quando acabar o contratado com esta empresa que está a fazer o dragado, se 

alguns dias não está a dragar, ou é por avaria mecânica que aconteceu infelizmente 

mais que uma vez, ou por descanso relacionado com determinado tipo de 

momentos, neste caso em particular a empresa é espanhola, ate ao dia de ontem foi 

dia reis, em Espanha tem essa importância, ontem e nestes últimos dias não esteve 
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a trabalhar, por isso é que não está aqui deste lado, vai continuar a estar, se hoje 

não esteve, devia estar, amanha estará e sexta-feira sim é provável que esteja como 

nos outros dias, o trabalho vai continuar a ser feito como eu já disse com a exigência 

junto da Agencia Portuguesa do Ambiente, de se fazer uma dragagem profunda ali 

na zona do Coura, na foz do Coura, com a exigência junto do Estado Espanhol e do 

Estado Português de se proceder à manutenção do canal de navegação, e portanto 

desse ponto de vista também já assumi que estes custos da limpeza do cais de 

atracação do ferryboat em Caminha são suportados pelo Município de Caminha, 

volto a dizer, no máximo estamos a falar de uma ajuste direto na ordem dos dezoito 

mil euros, isso é publico, ainda hoje saiu uma noticia da agencia lusa, espalhada 

pelos vários meios de comunicação dando conta do montante exato desse ajuste 

direto. O que eu volto a dizer é que, quem está hoje tão preocupado com o ferryboat, 

não esteve nada preocupado com o ferryboat durante todos estes anos, defendeu o 

fim do ferryboat em Caminha, comunicou aos funcionários da Câmara que acabava 

a travessia do ferryboat, nunca quis fazer a dragagem e manutenção que se exigia, 

quer no canal de atracação, quer no cais de atracação, quer no canal de 

navegabilidade, agora surgiu esta vontade feérica pelo regresso do ferryboat e pela 

necessidade de manter o ferryboat; Quem acredita no ferryboat é este executivo, 

esta a lutar diariamente para que ele possa ser recuperado de modo a podermos ter 

cada vez mais gente aqui no Concelho de Caminha e naturalmente com a ideia de 

que a não existência de ferryboat prejudica a nossa economia, e temos feito um 

esforço muito grande de atratividade de população do outro lado do rio, para tentar 

de alguma forma compensar aquilo que o ferryboat nos tira, dai a pista de gelo em 

Vila Praia de Âncora com a distribuição na Galiza da publicidade, dai as feiras de 

reis aqui em Caminha a piscar o olho também aos Galegos, dai toda a atividade que 

temos feito com ligação ao outro lado, desde os projetos entre margens, aos 

projetos ligados à participação aqui de cantores e de artistas espanhóis, como 

tivemos oportunidade de fazer no festival de cinema que aqui tivemos, ou de Ouxia 

no mês de abril. Sobre esta matéria, tenho dificuldades porque parece que me estou 

sempre a repetir, mas verdadeiramente não consigo dizer isto de outra maneira. 
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Sobre as questões ligadas a este assunto dos seguros, relacionando até com as 

outras matérias que o Senhor Vereador Flamiano Martins aqui trouxe, devo dizer 

que tinha algum receio que o PSD não trouxesse-se esta matéria aqui à reunião de 

Câmara, porque nos tem habituado a um exercício, que é um exercício esperto, mas 

que não é inteligente, de fazer os ataques nas redes sociais, através de 

comunicados, por perceber que aqui é confrontado com a verdade e que a verdade 

cria os problemas aquela narrativa que o PSD cria, ainda por cima o PSD ainda tem 

a felicidade de ter quem faça o frete de divulgar as suas posições sem contraditar a 

Câmara Municipal a maior parte das vezes, e portanto com essas moletas é fácil 

fazer caminho, mas é mais difícil chegar-se à verdade, e a verdade é o que interessa 

aqui. Vamos então ao assunto dos seguros, um assunto tão interessante que parece 

mobilizar a indignação do PSD, o mesmo PSD que veio com um comunicado a 

cerca da gravidade do teor inédito duma iniciativa destas, que veio alegar que a 

Câmara tinha rescindido contratos de seguros, que veio dizer que os trabalhadores 

da Câmara tiveram que ficar a jogar às cartas para passar o tempo; bem eu sobre 

isso devo dizer varias coisas: em primeiro lugar, o contrato de seguros que unia o 

Município a uma empresa seguradora, é um contrato que foi sendo sucessivamente 

renovado e que atingiu o seu limite, quer na renovação, quer nos montantes que 

estão em jogo e que não eram passiveis de mais renovação, isso acontecia no final 

do ano, trinta e um de dezembro, e aquilo que a Câmara fez foi cumprir o seu dever, 

em no mês de dezembro, no inicio do mês de dezembro, desenvolveu os 

mecanismos necessários para poder promover a consulta a uma serie de empresas, 

as quais colocaram varias propostas em cima da mesa, e os procedimentos foram 

correndo com naturalidade, a verdade é que estes procedimentos ocorreram dentro 

de alguma normalidade, num mês difícil, admitamos isso, que é o mês do Natal e da 

passagem de ano, e criou-se uma situação no segundo dia do ano e no dia cinco, de 

alguma duvida sobre aquilo que nós deveríamos fazer, havia uma duvida sobre a 

vigência ou não, sobre a possibilidade dos seguros a contratar abrangerem este 

período, e a Câmara Municipal fez aquilo que devia fazer, que é acautelar que não 

houvesse riscos para os trabalhadores, que não houvesse riscos para aqueles que 
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conduzem as nossas viaturas ou que prestam determinado serviço mais sujeito a 

estes riscos, e portanto em conjunto com a Senhora Vereadora Ana São João, nas 

áreas que lhe competem, com o Senhor Vice-Presidente, noutras áreas que também 

lhe competem, foi decidido que jogaríamos, ai sim, pelo seguro, e portanto perante 

esta duvida iriamos mobilizar determinados meios ligados a empresas de 

camionagem, táxis ou outros para que não houvesse, ou houvesse um risco mínimo 

relativamente aos funcionários da Câmara. No dia seis não havia duvidas nenhumas 

sobre o facto de os trabalhadores da Câmara estarem ao abrigo do seguro já no 

âmbito da nova contratação, e portanto já nessas alturas as coisas funcionaram. 

Portanto a Câmara não esteve paralisada, a Câmara funcionou e a Câmara 

acautelou que pudesse funcionar dentro de todos os requisitos. Diz-me a Senhora 

Vereadora com grande afã, o que aconteceria se durante aqueles dias houvesse 

algum acidente; bem o acidente que pudesse acontecer, aconteceria com estes 

veículos que têm eles próprios seguros, por isso é que não arriscamos. O que eu 

acho interessante é que a Senhora Vereadora e o PSD tenham ficado tão 

empolgados com esta matéria, que é uma matéria que tem a sua importância, mas 

que nunca se tenham preocupado em durante os seus mandatos em manter uma 

situação de igual preocupação, é curioso por exemplo, que de janeiro a junho de 

dois mil e treze os Senhores Vereadores do PSD com responsabilidades na Câmara 

não tenham acautelado o pagamento das apólices de seguro, e portanto pergunto 

eu, o que aconteceria se houvesse um acidente com viaturas automóveis no mês de 

janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio e metade de junho até ao dia doze, 

se tivesse havido um acidente o que aconteceria a essas pessoas e esses 

trabalhadores. Eu digo, se houvesse um acidente, esses trabalhadores seriam 

responsáveis por conta própria do acidente que houvesse, e sobre responsabilidade 

pessoal, também o PSD durante meses não teve o cuidado de ter seguros, e sobre 

a responsabilidade de acidentes de trabalho, de trabalhadores que trabalham na 

Câmara, ao abrigo de empresas de trabalho temporário, também não o fizeram, e 

quanto aos bombeiros, curiosamente foi outra das perguntas aqui feitas, também 

acho curioso que só em maio, dia trinta de maio do ano de dois mil e treze, tivessem 
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tido a preocupação de pagar a apólice de seguros, portanto durante cinco meses os 

bombeiros tivessem andado nas nossas florestas e nas nossas estradas sem 

nenhum seguro. O mesmo PSD que fica muito preocupado, pela possibilidade de 

durante dois dias a Câmara não ter uma apólice de seguro, a mesma Câmara que 

não arriscando colocou alternativas a trabalhar, durante meses a fio não tinha 

acautelados nem os seus trabalhadores, nem as suas viaturas, e não foi há muito 

tempo, foi em dois mil e treze, é este mesmo PSD que agora está tão preocupado. O 

mesmo PSD que durante várias vezes, em vários anos, e em dois mil e treze 

também o fez, pelo menos até agosto de dois mil e treze, não acautelou a existência 

de seguro para a navegação e a navegabilidade do ferryboat, durante meses 

transportaram-se milhares de pessoas, de Caminha para Espanha, de Espanha para 

Caminha, sem que houvesse seguro; eu pergunto, o que aconteceria se houvesse 

um acidente no meio do rio Minho, com prejuízo pessoal para estas pessoas, não 

estando acautelada a circulação com seguros. Isto é muito grave, e é muito grave, e 

é uma oportunidade que eu tenho aqui de explicar esta matéria, porque nem sempre 

consigo fazer isso através da comunicação social, e assim posso esclarecer a 

Senhora Vereadora sobre todas estas situações, sobre os seguros por isso, estamos 

conversados. 

Mas eu gostava também de conversar sobre outra matéria, é que a Senhora 

Vereadora acusa-me, de forma bastante interessante, de eu misturar alhos com 

bugalhos na questão relativa à propriedade ou ao registo de propriedade do 

ferryboat Santa Rita de Cássia, e diz mais, vai a galope de manchetes jornalísticas 

de jornais e sites do nosso Concelho, que vem afirmar, sem qualquer razão para 

tanto, que o Senhor Presidente da Câmara foi desmentido pelo Senhor Comandante 

da Capitania. Eu acho isso bastante interessante, e gosto desta simbiose informativa 

entre o PSD e estes órgãos de comunicação, porque durante mais de vinte e quatro 

horas a Câmara Municipal foi acusada de ser irresponsável, de ter uma atitude 

gravosa, dos funcionários, da Câmara estar paralisada, e ninguém quis saber da 

opinião da Câmara Municipal sobre este assunto. Mas logo que a Câmara Municipal 

de pronunciou, passados vinte minutos havia já um desmentido do Comandante da 
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Capitania. Pois eu quero tranquilizar as almas mais sensíveis a esta matéria, 

nomeadamente a Senhora Vereadora do PSD. Não há nenhum desmentido, o 

Senhor Comandante disse aquilo que tinha que dizer e que é verdade, e a Câmara 

Municipal disse também o que tem que dizer e o que é verdade. Eu é que não 

misturo alhos com bugalhos, quem misturou alhos com bugalhos Senhora 

Vereadora, lamento dizer, foi a Senhora Vereadora. A Capitania tem que ter 

naturalmente o registo do título de propriedade da embarcação Santa Rita de 

Cássia, se não tivesse o navio, a embarcação não poderia circular; mas é preciso 

saber de que modo é que nós registamos a propriedade desta embarcação no 

património da Câmara Municipal de Caminha. Então eu posso dizer o mesmo que 

disse à comunicação social, o barco, a embarcação Santa Rita de Cássia, não está, 

não está registada na contabilidade da Câmara Municipal de Caminha, um, a 

embarcação Santa Rita de Cássia não está registada no património da Câmara 

Municipal de Caminha, se for ao registo do património, dois, e em terceiro lugar a 

embarcação Santa Rita de Cássia não está registada na conservatória do registo 

predial, comercial e civil de Caminha. E porque é que isto interessa, porque são 

duas questões distintas, é que o registo da embarcação na Capitania serve 

precisamente para permitir que esta embarcação possa navegar nestas águas, na 

Capitania está lá o título de propriedade, e eu não discuti a propriedade da 

embarcação Santa Rita de Cássia e está la registado este título de propriedade, mas 

nós precisamos de saber o que a lei nos diz, e o que é que a lei nos diz, diz-nos o 

registo comercial, o código do registo comercial, uma coisa muito simples, é que 

relativamente a estas matérias, no que diz respeito aos navios, ainda é a lei de mil 

novecentos e cinquenta e nove que está em vigor, veja-se aliás, e vou-me permitir 

voltar um pouco ao direito, que não só é uma matéria que eu gosto, como é uma 

matéria que diz respeito há minha profissão, o decreto-lei que atualiza o código do 

registo comercial, que é o 403/86 de 3 de dezembro, diz no seu preambulo, no artigo 

5º, numero 2, que as disposições referentes ao registo de navios mantem-se em 

vigor até à publicação de nova legislação sobre a matéria. Nunca nova legislação foi 

publicada sobre esta matéria, e portanto em vigor, está aqui um registo quase 
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arqueológico, que é o regulamento do registo comercial que é de mil novecentos e 

cinquenta e nove. E o que é que diz o registo comercial de cinquenta e nove sobre 

esta matéria? Diz o seguinte: é que o registo comercial compreende a matrícula dos 

navios mercantes, nos navios mercantes estão os navios comerciais com o calado, 

tem a ver com os navios como esta embarcação do ferryboat; diz também que factos 

sujeitos a registo referentes a navios, as hipotecas e os arrestos, devem constar 

desta matéria; diz que a matrícula dos navios é obrigatória e a matrícula não é a 

matrícula da embarcação tal como está registada na Capitania, é a matrícula do 

registo que deve estar aliás na conservatória em causa; e diz mais, no regulamento 

deste registo comercial, diz ainda mais, é que a competência relativa aos navios 

para a matricula destes navios, é competente a conservatória em cuja área estiver 

situada a Capitania ou delegação marítima respetiva, ou seja, há o registo na 

capitania e tem que haver o registo de propriedade na conservatória. Isto é claro 

como a água, é claríssimo como a água. Eu devo dizer o seguinte, imaginemos, 

porque é isto que interessa à Câmara em questões patrimoniais, que exista alguém 

que tem uma divida sobre a Câmara, não será muito difícil imaginar, sabemos que a 

Câmara esta pejada de processos judiciais e é natural que alguns dos seus credores 

queiram, por exemplo, penhorar, arrestar ou hipotecar os bens da Câmara. Se 

tiverem que fazer um arresto do navio, onde é que vão? À conservatória. Mas o que 

é que vão chegar a conservatória, não está la nenhuma informação. E para que não 

haja dúvidas sobre esta matéria, eu faço questão de poder distribuir e entregar, não 

sei se tenho aqui alguma cópia, mas peço que entreguem, porque eu tenho aqui um 

documento que é muito claro sobre esta matéria e não deixa margem para duvidas, 

e é um documento da conservatória do registo que diz o seguinte: face ao requerido, 

e o requerido foi saber se estava ali registada a embarcação Santa Rita de Cássia, 

certifico que não se encontra matriculada nesta conservatória a embarcação Santa 

Rita de Cássia. Não misturemos alhos com bugalhos e não digamos que existe uma 

contradição entre aquilo que não pode ser contradito, aquilo que o Senhor 

Comandante da Capitania disse é verdade, está lá registado o título de propriedade, 

aquilo que eu disse era também verdade, não está registado no património, não está 
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registado na contabilidade e não está registado na conservatória do registo 

comercial e predial de Caminha. É a verdade, e portanto escusemo-nos, eu devo 

dizer que quando sabemos destas noticias e quando nos colocam estas matérias há 

um debate, curto é certo, sobre se devemos ou não responder a estas questões, 

para não embarcarmos nestas matérias, durante algum tempo eu entendi, mal, que 

não devíamos responder, mas eu julgo que nós temos que começar a ser mais 

enfáticos e até a responder de outro modo, espero que esta matéria fique 

esclarecida, porque durante estes dias, há coisas mais importantes que tem de ser 

decididas. É preciso evitar que acabem as pescas, em Vila Praia de Âncora e em 

Caminha; é preciso encontrar financiamento para os nossos projetos e para as 

nossas obras; é preciso continuar o trabalho de captação de investimento e de 

criação de emprego aqui no Concelho de Caminha, e perdemo-nos neste debate é o 

pior que podemos fazer. Que fique claro esta matéria, aquilo que eu disse era 

verdade, e a verdade é insofismável, é ler a lei e é ter presente os documentos e os 

documentos que são registados na conservatória, portanto sobre essa matéria eu 

espero que fique claro, não vou estar a alimentar este dislate e estas questões, e 

espero que o PSD comesse a colocar a mão na consciência de modo a não 

contradizer-se nestas matérias, como nas outras relativamente aos seguros. E sobre 

isso, acrescento também, aquilo que foi dito sobre a animação cultural e sobre o cais 

de atracação, também quero ser muito claro sobre isso, o cais de atracação precisa 

de financiamento para ser pago, quando o financiamento surgiu, a aprovação da 

candidatura, foi lançado o procedimento para podermos ter as coisas todas em 

condições, tudo coordenado com a administração central, e essa matéria não tem 

também duvidas nenhumas. Quanto à animação cultural o PSD também vai ter que 

perceber uma coisa; eu estou eleito, fui eleito pela população de Caminha para 

resolver problemas, não para criar problemas, e perante as dificuldades financeiras 

em que deixaram a Câmara, a verdade é que tivemos problemas como todos 

sabemos durante muito tempo, e continuamos a ter, de conseguirmos fundos 

disponíveis. Não havendo fundos disponíveis, nós tinha-mos duas opções, ou 

paralisávamos ou fazíamos coisas, mas fazíamos dentro da lei. O que é que a 
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Câmara contratualizou? A Câmara contratualizou com alguém, com uma empresa 

promotora de espetáculos, a realização de determinados eventos e contratualizou 

que essa empresa contrataria os cantores, pagaria os cantores e depois 

posteriormente, de acordo com um plano de pagamentos realizado com a Câmara 

de Caminha, receberia o montante correspondente aos valores a pagar, extraindo 

aquilo que era a bilheteira, foi isso que aconteceu; Ana Moura, Zambujo receberam 

no dia ou no dia seguinte; Anselmo Ralph recebeu no dia ou no dia seguinte; Fado 

em Trio receberam no dia ou no dia seguinte; Rita Guerra recebeu no dia ou no dia 

seguinte; Júlio Sarmento recebeu no dia ou no dia seguinte. Foi isso que eu disse e 

isso mantem-se. O que a Câmara contratualiza com um promotor de modo a poder 

ele fazer o plano de pagamento, poder ele pagar, e depois fazer um plano de 

pagamento comigo, é uma questão que eu tenho com a Câmara, e que a Câmara 

tem com este promotor e que à medida que tem esta capacidade financeira e isso é 

recebido com bons olhos pelo promotor, vamos pagando. Foi isso que foi planeado, 

é isso que está a ser executado, e está a ser executado de forma inteligente a 

prestar o serviço, a podermos ter esta animação durante o verão, aos artistas serem 

pagos no momento do espetáculo, e ao promotor tem o plano de pagamento, como 

eu tenho para pagar a minha casa e ainda me faltam vinte e tal anos, e nem por isso 

o banco me está a dizer todos os dias que eu tenho que pagar a casa; portanto 

sobre essa matéria, que fique tudo absolutamente esclarecido e espero que por esta 

vez as questões possam ficar também bastante claras, e eu pedia de facto que 

pudesse ser distribuída a cópia deste documento, quer aos Senhores Vereadores, 

quer à imprensa. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Bem eu estou incrédula com o que 

acabei de ouvir, por vários motivos, eu nem sei muito bem por onde começar, muito 

sinceramente Senhor Presidente. Eu vou ser muito sincera, eu se no início do seu 

mandato, obviamente que eu respeito toda a gente e vou faze-lo sempre, 

independentemente de concordar com a opinião das pessoas, se eu no início do seu 

mandato lhe dei alguma credibilidade, no sentido de achar que você falaria asserio 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

22

com as pessoas, eu neste momento estou incrédula, eu não acredito que eu venho 

aqui perder o meu tempo para ouvir aquilo que eu ouço porque realmente isto é mau 

demais para ser verdade, não tenho outras palavras, eu vou dizer porquê, muito 

sinceramente não sei muito bem por onde começar. Primeiro, estou chocada com os 

sequentes ataques que ouvi aqui hoje a um órgão de comunicação social. Mas há 

alguma coisa contra algum órgão de comunicação social aqui no Concelho? Só 

temos um, radio e jornal local que tem funcionado durante anos, penso eu de 

qualidade, e portanto se está a fazer algum tipo de ataque, diga-o diretamente. 

Porque há outro órgão de comunicação social digital que fará com a qualidade que 

lhe convir, quer dizer, quem somos nós para estar aqui a fazer qualquer tipo de 

ataque à comunicação social local, eu acho que isto é muito grave e é feio. Depois 

tenho a lamentar profundamente que um Presidente de Câmara venha para as 

reuniões de Câmara tecer comentários acerca da atuação da comissão política do 

Partido Social Democrata neste concelho, quando nós viermos para aqui tecer 

comentários sobre a atuação da comissão política Socialista aqui de Caminha, ou 

qual é a vossa nomenclatura, ai sim poderemos estar, agora neste momento acho 

que não fica bem. E depois, agora eu queria tecer uma serie de comentários mais 

específicos que é; falou muito bem da pista de gelo, que trouxe pessoas, mas mais 

uma vez você fala de tudo mas não vai direto ao assunto, o PSD não esteve contra 

a pista de gelo, muita gente la foi e as minhas filhas foram la, eu não fui, mas as 

minhas filhas foram la, e eu vou dizer porque não fui, porque eu achei aquilo um 

escândalo e como eu muita gente. Você disse e muito bem, houve uma empresa, 

que foi o Continente, que resolveu dar apoio, e até pôs la e pôs muito bem, a 

publicidade, porque aquilo até era da outra empresa, e os outros empresários do 

Concelho de Caminha foi-lhes questionado se queriam colocar la algum tipo de 

apoio? Se calhar até queriam, já que foi la tanta gente, teve tantos visitantes, se 

calhar poderia haver interesse por parte dos empresários de colocarem la a 

publicidade também. Foi contactado algum empresário? Não foi. Portanto este tipo 

de apoio que é dado especificamente e sempre aos mesmos, ou neste caso ao 

mesmo, que esta a ter aqui um lugar de destaque no Concelho de Caminha de um 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

23

momento para o outro, eu acho que isto é muito mal. Agora se a pista de gelo veio 

com patrocínios ou se não veio, muito bem, tenha vindo foi explicado sim senhora, 

agora dizer que houve uma entidade que até resolveu dar um apoio e muito bem, 

tudo bem está ali o Continente, e os outros comerciantes, desvalorizados 

completamente.  

Agora relativamente a esta questão dos seguros, o Senhor Presidente fez uma coisa 

que faz muito bem, e fá-lo também em Assembleia Municipal, e deixa-me varias 

vezes verdadeiramente, porque também gostava de responder em determinados 

momentos, mas também não posso responder em Assembleia Municipal, mas aqui 

graças a Deus posso, tenho voz, mesmo que depois tenha que ouvir certas coisas, e 

é o seguinte: relativamente a isto dos seguros você fez muito bem, andou a andar à 

volta, à volta, à volta, que agora até já chegou à Conservatória, para fugir à 

incompetência de que vocês rescindiram, oficiaram, rescindiram os contratos e que 

no início de janeiro não havia seguros para ninguém, não havia. O PSD não mentiu 

quando disse que os trabalhadores ficaram no local, não poderão sair à rua, eu vi 

com os meus olhos, ninguém me contou, eu vi funcionários a sair dos estaleiros de 

picareta e pá às costas, quer dizer não havia seguro para as viaturas, mas também 

outras coisas não tinham seguro, não havia seguros para vocês sequer, e isto é 

grave, isto é que é a questão central, por muito que você ande ai à volta, a dar 

piruetas à volta de conservatórias e de registos, é isto que interessa, não havia 

seguros, Senhor Presidente não havia seguros, foi incompetência vossa, assumam-

no, não havia seguros. Depois disse também que esse tal órgão de comunicação 

social, que você hoje resolveu atacar de forma vil e que eu acho que não é correto, 

disse também que fizeram durante o mês de dezembro o primeiro levantamento de 

todas as viaturas; Senhor Presidente você não sabe mas já a CIM tinha feito em dois 

mil e dez um levantamento à frota automóvel e não só da Câmara Municipal de 

Caminha, e foram todos os municípios que pertencem à CIM que fizeram esse tal 

trabalho por causa dos seguros, e até que depois o Município de Caminha 

conseguiu em dois mil e doze, dois mil e treze, seguros muito mais baratos que 

aqueles que os consultores de seguros tinham conseguido na altura com a CIM. 
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Portanto esse levantamento também já estava feito, eu não estou a falar de cor 

como você diz, nem estou a misturar alhos com bugalhos como você diz, eu estou a 

falar de seguros Senhor Presidente, seguros, que estão aqui, tenho aqui a prova de 

tudo que estou a dizer. Disse também, não falou em conservatória, você não falou 

em conservatória, falou em registo, não há registo, não pertence a ninguém; então 

alguém vai ter que explicar como é que surge um título de propriedade e como é que 

surge também um registo de navegabilidade, se você diz, há isto tudo mas não há 

na conservatória, de quem é a culpa? A culpa é do pai que não foi registar o filho. E 

quem foi o pai que não foi registar o filho? Foi o Partido Socialista que foi quem 

comprou o ferryboat, ponto final. Se calhar quem entrou confiou no que estava feito, 

e ninguém mais se preocupou, então o erro já estava feito. Se você diz que 

realmente foi à conservatória como está aqui, e não vou duvidar disto obviamente, 

porque só desconfia quem não é de confiar, só anda sempre a pesquisar quem não 

é de confiar atenção, e portanto eu tenho a dizer que se isto é verdade a culpa é do 

pai do ferryboat aqui em Caminha, e então peça-lhe a eles as responsabilidades e 

não ataquem o anterior executivo por causa disso, porque eu acho que de muito 

mau tom. Relativamente à questão dos seguros eu também tenho-lhe a dizer que 

você esteve ai a dizer, não pagaram de quem era a responsabilidade, estavam todos 

contratualizados, eu tenho aqui, datado de dois de janeiro de dois mil e treze à firma 

João Mata seguro de grupo de acidentes pessoais dos bombeiros, seguro frota 

automóvel, seguro marítimo de cascos, seguro de responsabilidade civil; datado de 

dois de janeiro de dois mil e treze à Lusitânia Companhia de seguros ajuste direto de 

seguros acidentes pessoais autarcas, seguro de grupo de acidentes pessoais para 

utentes e infraestruturas e instalações desportivas e recreativas, seguro de grupo de 

acidentes pessoais para atividades temporárias incluído desporto cultura e recreio, 

seguro multirrisco, seguros de acidentes de trabalho data de seis de dezembro de 

dois mil e doze, portanto havia seguros Senhor Presidente. Deixe de desculpar a 

incompetência do presente com alguma coisa que tenha sido feita no passado que 

pelos vistos ate não foi feita. Portanto vocês em janeiro não tinham seguros, as 

nossas crianças foram para pavilhões municipais, andaram na rua, andaram por 
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todo o lado, não tinham seguros, vocês não tinham seguros, os trabalhadores não 

tinham e é isso que se trata, e portanto o comunicado ou seja o que é que fosse que 

a comissão política do Partido Social Democrata fez, foi dizer às pessoas, atenção 

os trabalhadores do Município de Caminha, as crianças, os idosos, os bombeiros, 

ninguém tem seguros neste momento, e não tinham. Se você me diz, dia seis de 

janeiro há concurso, houve concurso, você disse houve concurso, muito bem onde 

estão? Queremos ver, queremos ter acesso até ao fim da reunião de tudo isso, de 

toda essa documentação, não chega falar, é preciso mostrar. E fico por aqui.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Em relação à questão dos contratos, 

que o Senhor Presidente disse que foram resolvidos de uma forma inteligente. Eu 

tenho dúvidas é se a forma é legal. Pode ser uma forma inteligente de resolver, 

agora a questão é: a forma é legal? 

 

O Senhor Presidente  disse: Bem eu sobre estas matérias, em primeiro lugar eu 

quero deixar tranquila a Senhora Vereadora Liliana Silva. Eu não faço ataques à 

comunicação social, eu por exemplo, não vou cortar a ligação à internet ao site, por 

exemplo, dos órgãos de comunicação do concelho, isso não vai acontecer, neste 

mandato não vai acontecer, portanto sobre essa matéria esta tranquila, que essas 

são matérias onde há uma rutura com o passado, portanto esses ataques não faço. 

O que eu faço é reposição da verdade, e se quer que lhe diga não me custa nada 

aqui falar dos posicionamentos do PSD, porque está aqui em causa um debate 

político, os Senhores Vereadores são representantes do PSD, e aqui colocaram 

exatamente as mesmas questões que constam do comunicado. Sobre a questão da 

pista de gelo, eu confesso que estou muito espantado com esta ofensiva do PSD à 

pista de gelo; porque não tem que me colocar a mim porque é que está la um 

patrocinador só, tem que colocar a quem promoveu e a quem é o organizador do 

evento, e perguntar porque é que só está um patrocinador, porque é que não estão 

dez, quanto é que eles pagaram, quanto é que foi pedido aos outros empresários se 

é que foram falar com os outros empresários, é a eles que tem que colocar essa 
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questão. Eu posso-lhe dizer com toda a franqueza, eu espero não estar enfim, os 

agentes que estiveram em torno desta matéria pediram um determinado montante à 

Câmara Municipal e a Câmara Municipal disse que não. O montante que foi pedido à 

Câmara Municipal para apoiar a pista de gelo é superior ao montante global que a 

Câmara Municipal gastou com toda a programação de natal aqui no Concelho de 

Caminha, não tínhamos essa possibilidade. Agora se o organizador encontrou um 

patrocinador, ou encontrou dez, até porque eu acho que não estava la só um 

patrocinador; eu também la estive, não fui andar de gelo porque não podia, mas 

estava la no mínimo, eu estou lembrar-me de dois mas talvez estivessem mais, e 

portanto deve colocar essas questões a quem organizou; é a Ancoreventos, eu acho 

que não há nenhum segredo nessa matéria, com o apoio de comerciantes locais, 

alguns ali bem perto do evento, e portanto deve colocar essa questão; quanto às 

autorizações eu já lhe expliquei, nem percebo qual é essa senha contra a 

Ancoreventos ou contra a pista de gelo ou contra o que quer que seja. Sobre a 

questão dos seguros eu volto a dizer que é para ficar claro, a Senhora Vereadora 

bem faz aqui um exercício inteligente, que é dizer, não nós temos seguros que eu 

tenho aqui, para já não sei como tem esses documentos que são documentos 

internos da Câmara Municipal, sobre quais são as cópias dos seguros e das 

apólices de seguros que tem a Câmara Municipal, tinha assinado em dois mil e treze 

ou em dois mil e catorze, mas só falando de dois mil e treze. Eu vou-lhe falar de dois 

mil e treze e já que foi tão extensivo, vai ter que ter a paciência de me ouvir que eu 

também tenho muitas vezes a paciência democrática de ouvir aquilo que vai 

dizendo. Olhe, frota automóvel, período de seguro, de um de janeiro de dois mil e 

treze a trinta e um de março, foi pago em trinta de maio, o que isto quer dizer, que 

durante o período não estava em vigor o seguro, se acontecesse um acidente não 

havia responsabilidade, não seria pago pela seguradora; período de seguro da frota 

automóvel. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Senhor presidente posso só 

interromper. É que está a fazer essa afirmação não sei baseado em quê. 
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O Senhor Presidente  disse: Senhor Vereador, desculpe lá, a Senhora Vereadora 

faz uma afirmação, a Senhora Vereadora acusou-me do que quis, isso não tem mal 

nenhum, e eu agora estou a dar-lhe aqui, eu sou o Presidente da Câmara, eu dirijo a 

Câmara, tenho acesso aos serviços e aos documentos, estou-lhe a transmitir e o 

Senhor está a duvidar de mim, quer eu ponho-lhe isto por escrito não tenho 

problema nenhum. A Senhora Vereadora, que das duas uma, ou tem documentos 

que inventou, e eu não acredito, ou tem documentos verdadeiros, diz o que 

interessa dizer, e eu estou aqui, sou o Presidente da Câmara que tenho intendência 

sobre os meus serviços que falam comigo e me dão as informações. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Está a dar a entender que tinham que 

ser pagos em janeiro, e pode não ser esse o contrato, é só isto que eu estou a dizer, 

mais nada. 

 

O Senhor Presidente  disse: Período de seguros de um de abril de dois mil e treze a 

trinta de junho de dois mil e treze foi pago no dia doze de junho, felizmente desde o 

dia doze ao dia trinta e um as pessoas estiveram seguras; do dia dezasseis do cinco 

de dois mil e treze a trinta do nove, foi pago no dia cinco do oito, durante o período 

ate este montante não estavam seguras; do um do dez a trinta e um do doze de dois 

mil e treze foram pagos no dia vinte do doze; eu vou por aqui fora, seguro de 

responsabilidade civil, acidentes de trabalho temporário, acidentes pessoais de 

bombeiros, ferry. Vamos la ver, são meses a fio onde os seguros não estavam em 

vigor na Câmara já em dois mil e treze, e para trás há muitos casos destes, multas a 

eito. Devo aliás dizer que não conheço essa multa que a Senhora Vereadora falou 

no dia de ontem, não ouvi, não conheço, não me foi comunicado nada, não tenho 

nenhuma informação, eu estou a olhar ali para os responsáveis, não há nenhuma 

multa que eu tenha conhecimento, mas apraz-me saber desta atitude policial do 

PSD tentar saber onde é que estão, eu vi ontem muita mobilização, nestes dias de 

mobilização por ai, mas essa matéria não há. O que eu quero dizer com clareza, 
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sobre a moralidade de discutir esta questão e de levantar aqui uma matéria como se 

nada tivesse acontecido, como se fosse inédito, foi dito que foi inédito, que é grave. 

Bem grave foi o que aconteceu no passado, agora também digo com franqueza, isso 

não justifica que tenhamos que ter este erro nestes dois dias, o facto de haver 

meses sem seguro por parte do anterior executivo não quer dizer que nós tenhamos 

que ter dois dias. A questão foi resolvida, foi resolvida a contento, foi felizmente 

mobilizado todos os meios considerados necessários para não haver risco para os 

trabalhadores e os serviços serem prestados, e portanto isto é uma não questão, é 

preciso falar de questões serias, esta é uma não questão, não há problema nenhum 

e portanto sobre essa matéria convém estarmos finalizados. Por último lugar, 

Senhora Vereadora tem que me ouvir até ao fim que faz parte dos ossos do ofício, a 

questão do ferryboat é claríssima agora, eu julgo que é claríssima agora, o que eu 

quis aqui deixar claro é que não existe nenhuma contradição, como aqui a Senhora 

Vereadora foi afirmando, que eu tinha sido desmentido pelo Senhor Comandante da 

Capitania, não existe nenhuma contradição entre o que disse o Comandante da 

Capitania e o que disse o Presidente da Câmara, agora estamos claros, a Senhora 

Vereadora felizmente e bem não duvida do documento que ai tem, digo mais uma 

vez que o registo no património, na contabilidade, e na conservatória não existe, 

deveria existir, reafirmo aquilo que sempre disse sobre esta matéria e não há 

duvidas nenhumas sobre o que eu acabei de dizer, que é coisa distinta do que disse 

o Senhor Comandante da Capitania. Quanto ao filho rejeitado ou enjeitado, eu 

também lhe devo dizer o seguinte: alguém que durante doze anos, doze longos 

anos, teve responsabilidades no Município dizer que uma coisa que estava para trás 

não tinha que ser resolvida por quem esteve doze anos no poder, quase que a nós 

nos desobriga de resolvermos todos os problemas que herdamos; mas não nos 

desobriga, obriga-nos a enfrentar esses problemas e a resolve-los naturalmente, 

porque nós daqui a doze anos, não vamos estar a dizer que aquilo que aconteceu 

durante o mandato do PSD, apesar de termos podido resolver nos doze anos 

seguintes, devia ter sido resolvido pelos pais desse procedimento. Esteja 

descansada quanto a essa matéria, porque essa não é uma matéria que nós, 
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digamos, acompanhemos, nós queremos resolver os problemas e o PSD para dizer 

a verdade, sabendo ou não sabendo desta situação, e eu admito até que não tenha 

sabido, a verdade é que o devia ter resolvido, e portanto estar agora a empurrar 

para quem se queixa que nós estamos sempre a atacar o passado e falar dos pais 

do ferryboat de há vinte anos, parece-me até um bocado excessivo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Olhe primeiro vou começar por dizer que 

eu lamento que haja tanto tempo para ir procurar essa informação que você tem ai, 

e não haja tempo para nos responder aos requerimentos, ponto um; segundo, é 

mentira que as pessoas não estavam seguras, porque as apólices datam daquela 

data e há carta verde e as pessoas tinham seguro, se não foram pagos na hora, 

você esta a tentar confundir as coisas, havia os noventa dias, os cem dias, os que 

fossem preciso para pagar, mas as pessoas estavam seguras Senhor Presidente, 

independentemente do pagamento, não vamos andar aqui com luzinhas, o natal já 

passou. Outra coisa, você disse há pouco que o anterior executivo defendeu o fim 

do ferryboat, o anterior executivo nunca se preocupou com o ferryboat. Senhor 

Presidente com quem é que o ferryboat navegava? Com quem é que o ferryboat 

andava? Com quem? Foi consigo? Ou foi com o anterior executivo? Preocupou-se 

ou não se preocupou? Andou à frente com o dinheiro ou não andou? Quando é que 

ele parou? Vocês pararam o ferryboat, e ainda não resolveram o problema. E como 

é que vocês resolvem, quando são questionados? Com o anterior executivo. Você 

teve este problema dos seguros, como é que você o resolve? Pede, não sei quem é 

que lhe fez o serviço, arranjem ai maneira de tratar disto na reunião de Câmara, eu 

resolvo isto em reunião de Câmara, ataques com pagamentos, resolvo isto calo os 

logo. Não a questão é grave, foi grave, há que assumir naquele momento. Eu sei 

que faz parte da sua profissão, ou fez parte da sua profissão, centre-se naquilo que 

nós estamos a dizer, nos falamos de seguros, falamos de atualidade, o anterior 

executivo já perdeu as eleições Senhor Presidente, já não precisa de o fazer perder 

mais, já perdeu as eleições, é você que está a governar, qualquer coisa que 

aconteça, não é sobre os seus vereadores, nem é sobre os seus assessores ou 
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secretários nomeados por si, é sobre si que vão cair as responsabilidades e estão a 

cair as responsabilidades, portanto é você que tem que assumir aqui que realmente 

falharam na questão dos seguros, é assim tao difícil quanto isso? Prefere o quê? 

Continuar a atacar o PSD? Continuar a atacar os comunicados? Ir buscar registos 

as conservatórias? É assim, faça como quiser, foces falharam, estiveram dois dias, o 

anterior executivo tinha os seguros em dia, se calhar pagou-os mais a frente mas 

pagou, havia carta verde dos veículos, ponto final, independentemente da hora em 

que pagavam, isso foi uma falsa questão que você tentou trazer para aqui, mas 

graças a deus nós também estamos atentos.  

 

O Senhor Presidente  disse: Senhora Vereadora, só duas coisas, para terminar, 

porque de facto esta discussão já não dá para mais, para o peditório. Em primeiro 

lugar, deve ser por causa disso que há inúmeras multas por falta de seguros, que 

nós tivemos que pagar, nós enfim, que a Câmara Municipal teve de pagar ao longo 

dos últimos anos. Em segundo lugar, dizer-lhe com toda a franqueza, quem 

verdadeiramente começou a parar o ferryboat foi o anterior executivo 

verdadeiramente, que durante semanas a fio, dias a fio, as vezes quase meses 

inteiros o ferryboat foi parando e que comunicou aos trabalhadores que ele ia 

encerrar no final do ano de dois mil e treze, portanto sobre essa matéria é muito 

claro, quem é a favor do ferryboat é o atual executivo, quem é contra o ferry é o PSD 

e os responsáveis do anterior executivo, sobre essa matéria também, julgo que 

estamos mais que esclarecidos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: não estamos Senhor Presidente e 

isso não é verdade. 

 

O Senhor Presidente  disse: É verdade ou é mentira que o anterior executivo 

comunicou aos trabalhadores do ferryboat que ele ia encerrar até ao final do ano de 

dois mil e treze. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Não vou responder a essa pergunta 

porque nem tem resposta, nem tem resposta, porque sabe perfeitamente que o 

anterior executivo sempre pugnou por o ferryboat funcionar, e o que é certo é que 

foram vocês que mandaram para o ferryboat agora neste momento, é só isso e não 

digo mais nada Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente  disse: pois eu vou-lhe dizer, eu vou responder por si. Foi o 

anterior executivo que comunicou aos trabalhadores da Câmara que o ferryboat ia 

acabar e foi o anterior executivo o responsável pela paragem do ferryboat, que ao 

longo dos últimos dois anos foi parando sucessivamente ate de facto chegarmos a 

esta situação insustentável em que ele não pode pura e simplesmente navegar. 

Espero então que este debate tenha sido elucidativo, e acho que deveremos passar 

então ao período da ordem do dia. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 14/12/17 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia dezassete de Dezembro de 

dois mil e catorze. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 2 – CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DA LOJA  EXTERIOR 

N.º 1 DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA PRAIA DE ÂNCORA 
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Tendo ficado deserto o concurso para arrendamento de uma loja exterior, sita no 

Mercado Municipal de Vila Praia de Âncora, destinada à instalação de um 

estabelecimento comercial, conforme cópia do Auto de Reunião do Júri do Concurso 

datado de 30/09/2014; 

Encontrando-se assim vaga a loja exterior n.º 1 do Mercado Municipal de Vila Praia 

de Âncora; 

Sendo conveniente para a Câmara Municipal a sua atribuição, de forma a promover 

uma adequada política de fomento empresarial, contribuindo para o efetivo 

desenvolvimento económico do concelho, e viabilidade económica do Mercado 

Municipal de Vila Praia de Âncora; 

Propõe-se  que se delibere abrir novamente procedimento para apresentação de 

candidaturas, até ao dia 31 de Janeiro de 2015, para arrendamento da referida loja. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 3 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO NA  PRAÇA DE 

ESPANHA EM CAMINHA 

 

Considerando já ser intenção deste executivo reformular a circulação automóvel na 

Praça de Espanha; 

Considerando que o estabelecimento comercial “Pingo Doce” solicitou uma zona de 

cargas e descargas para o estabelecimento; 

Considerando que com esta alteração a circulação automóvel naquela zona 

melhorará substancialmente; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere sobre a alteração da presente postura 

de trânsito. 

Mais se propõe  que seja submetida a aprovação em Assembleia Municipal. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Senhor Presidente gostaria de ter a 

informação de qual é a alteração, porque é tao especifica o condicionamento do 

estacionamento, ou da autorização do estacionamento naquela zona, coisa que não 

acontece na maioria dos casos, la diz que a placa é de estacionamento proibido, 

exceto para cargas e descargas do supermecado, porque é do supermecado se há 

mais establecimentos ali perto. 

  

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse: Lendo a informação interna, que diz no 

ponto cinco, estacionamento proibido complementado por placa adicional modelo 

dez A, com o dizer “exceto veiculos autorizados”, portanto estacionamento proibido. 

No numero sete, estacionamento proibido, sinal C quinze, complementado com 

placa adicional na praça de espanha, entre a rua Ricardo Joaquim de Sousa e 

conselheiro Miguel Dantas, portanto aqui há, ou há, estacionamento proibido exceto 

cargas e descargas, por outro lado, é estacionamento proibido exceto veiculos 

autorizados e à frente outra vez, estacionamento proibido. Portanto, se por acaso, é 

estacionamento proibido exceto para os veiculos autorizados, quais são os que são 

autorizados? Serão os comerciantes, serão os clientes, serão os proprietários, não 

sabemos quem são, naturalmente vai haver um placa que colocarão no vidro a dizer 

que está autorizado. E eu chamava a atenção, eu estive na Junta durante muitos 

anos, e estes documentos eram enviados para a junta. Queria perguntar se foram 

enviados para a Junta e se tem o parecer da Junta. E se estão dispostos mais ainda, 

outra coisa que queria dizer, se terão dispostos a ter o mesmo procedimento com 

todos os outros establecimentos comerciais, e não só, com farmácias  que não tem 

estacionamento permitido, nem a clientes nem aos proprietários, so queria perguntar 

se esta proposta vai ser depois aprovada para todos os outros establecimentos 

comerciais.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse: Eu não sei se sabem qual é o 

problema que está aqui em causa? Não sei se sabem, porque é assim, isto 
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basicamente o que aqui tem de diferente é que altera o sentido de trânsito neste 

triângulo em frente ao supermercado. E o problema é que até agora a carga e 

descarga em frente ao supermecado barrava a saida da rua direita, portanto 

enquanto o camião estivesse a carregar e a descarregar não havia ninguem que 

saisse ou entrasse na rua direita. Isto não resolve o problema na totalidade, mas 

permite que um sentido de transito fique aliviado, portanto a ideia é melhorar um 

pouco a circulação ai, não é fazer o favor ao Pingo Doce ou deixar de fazer o favor 

ao Pingo Doce. Isto foi debatido, eles foram questionados, várias vezes acontece, 

quartas-feiras, por exemplo, aquilo é dramático porque é utilizado o parque da matriz 

para estacionamento onde estacionam ali quantidades de carros consideráveis, em 

determinadas épocas do ano, por exemplo, no verão é frequente estar o camião ali 

quartos de hora parado a carregar e a descarregar, e o que se pretendeu aqui foi 

facilitar a saida, tão só isso, mais nada.  

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse: Nesse caso então não deveria ser 

permitido o que se diz “exceto veículos autorizados”, não deveria estar ai. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse: Entao estaria o quê, Senhor 

Vereador? 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse: Não deveria estar nada, é proibido, é 

proibido para todos, cargas e descargas e mais nada.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse: Nós estamos a tentar flexibilizar a 

circulação do transito ali, mais nada. A questão dos veiculos autorizados, são os 

veiculos da capitania, porque se não, não entram na zona deles. Mas pode-se fazer 

estas pequenas alterações, dizendo cargas e descargas. 

 

O Senhor Presidente  disse: se tivermos todos de acordo, dito para a ata que a 

proposta apresentada em Câmara sofre uma alteração, so sentido de onde se lê 
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“cargas e descargas do supermercado” se passe a ler só “cargas e descargas”. Com 

estas alterações propostas pelo Senhor Vereador Manuel Marques e incorporadas 

entao pelo Senhor Vereador Guilherme Lagido, colocamos esta proposta a votação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 4 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRÂNSITO E M VILA PRAIA 

DE ÂNCORA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE OBRA - RA TIFICAÇÃO 

 

Tendo sido solicitado o condicionamento e suspensão temporária de trânsito para 

efetuar trabalhos na obra, sita na rua 5 de outubro em Vila Praia de Âncora, para a 

qual possui o requerente licença de construção 7/14 e licença de ocupação de via 

pública válida. 

Propõe-se  que seja deliberada a ratificação do despacho do Senhor Vereador. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO AO CITIU S FIT – CLUBE DE 

FITNESS DE CERVEIRA PARA APOIO A EVENTO DE ANGARIAÇ ÃO DE 

FUNDOS 

 

O CITIUS FIT – Clube de Fitness de Cerveira pretende organizar um evento solidário 

para angariação de fundos e bens essenciais para três associações de defesa dos 

animais, nomeadamente a sediada no Concelho de Caminha “A Selva dos Animais 

domésticos”, entre outras. 
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Compete à Câmara Municipal, nos termos do n.º 1, da alínea u), do art.º 33º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outras de interesse para o Município. 

Assim, propõe-se  a atribuição de um subsídio no valor de 92,25€, ao CITIUS FIT – 

Clube de Fitness de Cerveira, para apoio na realização de evento de angariação de 

fundos para associações de defesa dos animais, conforme solicitado. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: A proposta surgiu em novembro, só teve 

despacho a vinte e nove de dezembro. O que eu queria dizer é que a proposta de 

cabimento, você entrega-me hoje isto que é reporte a janeiro e entrega-nos junto 

uma proposta de cabimento do ano passado. Até ao ano passado, tudo o que fosse 

para ser feito tinha que ser já estornado, já estamos em dois mil e quinze, portanto 

com tantas correções voltamos a ter uma proposta de cabimento de dois mil e 

catorze. Por muito que nós quisesse-mos aprovar isto, e louvar até a atividade e a 

iniciativa porque vai ajudar, por exemplo, a selva dos animais domésticos do 

Concelho de Caminha, vai ser ótimo, não vamos aprovar uma atividade que nos traz 

uma proposta de cabimento de dois mil e catorze, não faz sentido.  

 

O Senhor Presidente  disse: Aquilo que eu entreguei à Senhora Vereadora é o que 

menciona os fundos disponíveis deste mês, no momento em que estamos a aprovar 

este subsidio, e há um anexo na proposta que é a proposta de cabimento. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Eu pelo menos continuo a entender 

que, e penso que os Vereadores do PSD, continuamos a entender que não há 

informação suficiente dos fundos disponíveis, portanto vamos votar contra. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Isto é uma folha, que pode ter sido feita 

em qualquer computador, em qualquer sítio. Isto não tem qualquer valor legal em 

lado nenhum, eu só queria deixar isto bem claro.  
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques e 0 abstenções.  

 

PROPOSTA N.º 6 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE  LIGAÇÃO, 

TARIFAS DE RAMAL E TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA À JUNT A DE 

FREGUESIA DE DEM 

 

A Junta de Freguesia de Dem apresentou um requerimento a solicitar a isenção do 

pagamento de tarifas de ligação, tarifas de ramal e tarifa de consumo de água da 

Casa Mortuária de Dem. 

De acordo com a alínea a), do n.º 8, do art.º 161º, do regulamento municipal de 

sistema de água e águas residuais, a Câmara Municipal “poderá isentar total ou 

parcialmente das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia 

deliberação da Câmara Municipal, as seguintes entidades ou consumidores: a) 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública administrativas”. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere sobre a isenção das tarifas 

referidas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Gostaria de colocar uma questão que 

é genérica, em relação a todas as instituições, se vai ser entendimento deste 

executivo isentar todas as instituições das taxas e tarifas de água. Se vai manter a 

orientação do executivo anterior, que não pagavam nada, ou se vão pagar. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse: Neste momento, por acaso havia 

duas juntas que pagavam, não estavam todas isentas. A principal preocupação é no 

sentido de medir essa água, mesmo essa que é cedida gratuitamente, portanto 

neste momento a preocupação é essa. E a minha opinião, a título pessoal, não é 

muito relevante essa água que é cedida gratuitamente às instituições, se por acaso 
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acontecer que aquilo dispare no contrato que se venha a fazer, então ai tem que se 

repensar a situação, mas com os consumos atuais, nomeadamente as Juntas de 

Freguesia, não é relevante. A situação dos cemitérios também é preciso medir, 

porque há cemitérios que ainda não tem contador. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 7 – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE DÍVIDA DE LUGAR N.º 

25 DA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – MANUEL RODRIGUES C OVINHA 

 

Considerando que o Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha é 

omisso no que se refere à possibilidade do pagamento faseado do valor das taxas 

devidas pela concessão de espaços; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apreciar e decidir sobre o 

deferimento do pedido de pagamento em prestações, nos termos do artigo 14º, 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha; 

Considerando que o requerente refere não possuir condições para proceder à 

liquidação da divida, de uma só vez; 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

conceder ao requerente o benefício do pagamento do valor em dívida de 1 272.00€, 

acrescida de juros de mora, em 6 prestações mensais, e que o valor de cada uma 

delas não seja inferior ao valor de 1 unidade de conta. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 8 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve publico para intervir. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram um voto de 

pesar pelo falecimento do Eng.º Juvenal Peneda, elogiando o trabalho por ele 

desenvolvido ao longo de vários anos, nomeadamente como secretário executivo da 

CIM – Comunidade Intermunicipal, e que em muito contribuiu para a concretização 

de vários projetos do Alto Minho e do Concelho de Caminha em particular. Este voto 

de pesar foi anuído por todo o executivo. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  solicitou que a próxima reunião ordinária da 

Câmara de vinte e um de Janeiro fosse antecipada para o dia vinte de Janeiro, uma 

vez que, a data prevista colide com a data limite da pronúncia de erros e omissões 

do concurso de recolha de resíduos sólidos urbanos. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 17 horas e 00 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 
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Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 07 de Janeiro de 2015 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O FUNCIONÁRIO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 


