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ATA NÚMERO 31/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA VINTE DE 

JANEIRO DO ANO DOIS MIL E QUINZE. 

 

Aos vinte 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 a todos e a todas, às Senhoras 

Vereadoras, aos Senhores Vereadores, aos nossos colaboradores na Câmara, 

Senhores Jornalistas. Temos hoje uma reunião de Câmara não muito extensa, 

veremos, pelo menos os pontos da ordem de trabalhos não chegam à dezena, 

embora deva dizer em primeiro lugar, agradecer o especial cuidado que todos os 

Senhores Vereadores tiveram de podermos ter esta reunião de Câmara numa terça-

feira, não é habitual, mas o Senhor Vice-Presidente explicou bem na última reunião 

a necessidade, e ser importante aprovarmos ou deliberarmos sobre esta proposta 

número dois, que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos, há o concurso que está 

em andamento e depois haverá mais nota sobre isso. E também dizer aos Senhores 

Vereadores formalmente que vos foi enviada uma proposta extra agenda, creio que 
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no dia de ontem, a propósito de umas alterações às normas do desfile de carnaval, 

que aqui aprovamos, e que eu depois explicarei esta proposta e o porquê da 

proposta mas gostava de pedir aos Senhores Vereadores que fosse autorizado a 

inclusão desse ponto na ordem de trabalhos, porque de facto tivemos uma reunião 

com alguns comerciantes na sexta-feira e dela resultaram alguns pedidos, que tem 

em conta também algum feedback que temos tido de inscrições neste carnaval, e 

por isso é que seria importante aprovarmos isso quanto antes e gostava que o 

pudéssemos fazer nesta reunião de Câmara. Dito isto antes da ordem do dia temos 

o período que a encabeça, e por isso dava a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: É uma questão que tem a ver com 

uma preocupação que tenho, resultado também de ter sido Vereador nessa área 

algum tempo, que é a questão dos consumos e de verificar que quando venho para 

a escola, já é dia, já são normalmente oito e meia, há áreas em Moledo, em Âncora 

e aqui em Caminha da área do parque vinte e cinco de abril e início da rua de São 

João, todo esse espaço está com a iluminação pública ligada, muitas vezes na 

marginal também e gostaria de saber qual é a evolução que tem havido nos 

consumos, que avaliação é que o executivo tem desses consumos, se há avaliação 

ou não, se há acompanhamento ou não e que medidas realmente estão a ser 

tomadas, se estão a ser tomadas ou não, se está alguém a verificar esses 

problemas de iluminação pública porque são recorrentes já há bastantes dias, 

portanto não foi nem ontem nem hoje, já é uma situação que se verifica há muitos 

dias. Outra situação era a entrevista que o Senhor Presidente deu á ultima revista 

vale mais, que refere que mais uma vez, mas isso já estamos habituados a que tudo 

de mal que acontece no Município resulta do antigo executivo, nomeadamente no 

ferryboat, na questão do ferryboat, a questão de dizer que, exatamente na pergunta 

que fazem direta se vamos ter transbordador ou não. O Senhor Presidente levanta lá 

questões que já levantou na última reunião de que o anterior executivo tinha já dito 

aos funcionários que não tínhamos ferryboat até ao final do ano de dois mil e treze. 

Isso é totalmente mentira, e os funcionários sabem disso, o meu programa eleitoral 
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como candidato defendia a continuação do ferryboat, até a implementação de maior 

navegabilidade do rio Minho, e a tripulação estava, não digo ao lado, não sei se 

votaram em mim se não, mas também isso não interessa, a questão é que estava a 

contar com a tripulação do ferryboat. Outra questão é que o ferryboat funcionou 

sempre com o antigo executivo, funcionava sim nas marés altas, na preamar, mas 

funcionava, e o que é certo é que, deixou de funcionar convosco. Portanto aquela 

entrevista chocou-me por isso, porque volta, mas já estamos habituados, volta a 

dizer que é tudo culpa do anterior executivo, que são dividas e mais dividas, agora o 

Senhor Presidente tem que se convencer do seguinte, é que já esta á um ano e 

meio no governo deste Município e acho que já é altura de se deixar desse tipo de 

desculpas para governar e para mostrar qual é o futuro que temos para Caminha, 

portanto é só isso. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Boa tarde a todos. Primeiro eu queria 

perguntar, porque entreguei na última reunião aquele requerimento para saber todo 

o procedimento dos seguros, não me foi entregue nada, gostaria de saber se é 

possível na reunião de hoje ter acesso aos documentos, se não no final da reunião 

poderei eu própria ir lá aos serviços e solicitar.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  leu:  

Exmo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 

Caminha 

Na qualidade de vereadores da Câmara Municipal de Caminha vimos, ao abrigo da 

Lei 75/2013 de 12/09, expor / requerer a V. Exª. o seguinte: 

- Cópia da gravação da última reunião de Câmara, datada de 7 de janeiro de 2015 

Caminha, 20 de janeiro de 2015 

Pedem Deferimento, 

O(s) Vereadores do PSD. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: E depois só queria fazer um ligeiro 

reparo, relativamente à inauguração aqui da loja de turismo interativa, e que se 

preza com o seu discurso, e é o facto de ter feito um discurso em que ficou muito 

contente pela inauguração quase assumindo como sendo uma obra sua e do seu 

executivo, não fazendo qualquer referência a quem iniciou todo o processo e 

principalmente aos funcionários que tiveram envolvidos na remodelação daquele 

espaço e foram muitos, e foram eles que conseguiram por o espaço da forma que 

ele está, era só isso. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse: Boa tarde. Sobre a questão da 

eletricidade, é inevitavelmente uma das nossas preocupações a questão do 

consumo de energia elétrica, essa preocupação manifestamo-la no plano que 

apresentamos em oito de julho no sentido da redução dos consumos energéticos e 

não só, e portanto também da questão da recolha e tratamento de resíduos. 

Entretanto fizemos já uma serie de diligencias, tivemos reuniões com vários 

Presidentes de Junta de Freguesia em que sabemos que há loteamentos que não 

estão ocupados mas que estão infraestruturados e com consumos desnecessários 

de energia elétrica. Temos estado a por isso em prática, inclusive, por acordo com 

os Presidentes de Junta, em alguns pontos de luz não se justificavam, procedemos 

ao desligamento, portanto desligamos esses pontos de luz e informamos as pessoas 

que esses pontos de luz em nossa opinião não se justificavam. Tem havido alguma 

reação contra isso, o que é perfeitamente natural. Relativamente à questão muito 

concreta que levantou o Vereador Flamiano, é uma preocupação que nós temos, 

temos feito várias diligências junto da EDP nesse sentido, a resposta é sempre do 

relógio astronómico, que eu também acho que não é justificação. Sobre a evolução 

dos consumos não lhe consigo responder neste momento, posso responder-lhe 

proximamente, agora a questão é esta, nós temos previsto, de concreto desligamos 

já os tais loteamentos por acordo com as Juntas de Freguesia e fizemo-lo com 

varias Juntas de Freguesia, Venade, Vilarelho, Seixas, Argela, portanto várias 

Juntas de Freguesia, antes de procedermos ao desligamento dessa iluminação 
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pública fizemos a reunião, isso é concreto, esta a ser executado. Porque não faz 

sentido nenhum um loteamento que não tem lá ninguém tenha os pontos de luz a 

consumir energia. Depois outra das nossas preocupações tem sido com a 

intensidade desses pontos de luz, portanto fizemos já mais do que uma reunião com 

a EDP, contacto com a EDP, no sentido de reduzir em algumas zonas essa potência 

desses pontos de luz, não é problema fácil, porque é um problema que, digamos 

que a resolução do problema é mais cara do que aquilo que se poupa, portanto em 

concreto a ideia era em algumas zonas com povoamento mais disperso reduzir 

pontos de luz, que salvo erro são setenta watts cada um, reduzindo para cinquenta 

watts, só que a mudança implica trinta euros por ponto de luz, portanto trinta euros 

por ponto de luz é um investimento considerável. Está em curso uma candidatura 

que foi feita em conjunto com a AREA Alto Minho, para todo o Alto Minho, no sentido 

de se substituir ou alterar os pontos de luz do Concelho. Eu não gostaria de dar 

muitos pormenores sobre ela, porque como digo, está feita a candidatura, mas ainda 

está a ser negociado como é que vamos fazer. Mas basicamente constitui duas 

vertentes, uma delas é nas zonas de maior consumo, nomeadamente o centro 

histórico de Caminha e eventualmente o centro de Vila Praia de Âncora, para 

substituir os pontos de luz incandescentes por pontos de luz de LED. Está em 

estudo porque o investimento que é preciso fazer é grande, as luminárias não 

podem ser as mesmas, portanto tem que se substituir as luminárias e portanto o 

investimento é considerável, portanto em princípio só se justifica com pontos de luz 

mais de cem watts e portanto vamos ter que circunscrever isso ao centro histórico de 

Caminha, e ao mesmo tempo, faz parte também da mesma candidatura, a 

introdução junto dos postos de transformação de redutores de potência, portanto ou 

seja, em termos simplórios significa ter aquilo que nós temos em alguns candeeiros 

de casa que permite reduzir a intensidade de luz e permite ser programada a partir 

de determinadas horas da noite reduções de intensidade de luz com consumos 

consideráveis. A opção técnica é discutível tanto para um lado como para o outro, 

porque nestas questões de elevada tecnologia nem sempre aquilo que parece 

inovação é a melhor decisão, portanto muito provavelmente, eu diria mesmo com 
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certeza, o que nós vamos fazer é uma mistura das duas opções, por um lado optar 

nos sítios de maior consumo como disse, por pontos de luz com base em LED e nos 

outros pôr redutores de potência nos casos em que isso seja possível. De qualquer 

modo está neste momento em cima da mesa, não é promessa nenhuma é uma 

negociação que estamos a ter, e ainda um dia destes, a propósito desta questão, 

revíamos o orçamento e no orçamento temos previstos trinta mil euros para 

autofinanciamento destas questões, o que com base nos programas comunitários de 

apoio isto permitirá investimentos na ordem dos duzentos mil euros. Portanto agora 

não deixo de reconhecer que temos de continuar este esforço junto da EDP no 

sentido de que, os relógios astronómicos são muito interessantes, mas muitas vezes 

acontece os candeeiros estarem acesos de dia. Também é bom que se diga que às 

vezes os candeeiros estão acesos de dia, e portanto isto não é justificar nada, mas 

sempre que se trate de substituição de lâmpadas ou manutenção tem que estar 

algumas horas aquilo aceso. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  disse: Bom então eu vou dar nota que teve hoje 

lugar uma sessão de esclarecimento e informação na Câmara através do gabinete 

de apoio às atividades económicas e a CEVAL, para apresentar o compete vinte 

vinte, um programa de qualificação dirigido às pequenas e médias empresas. Nesta 

primeira fase irão ser candidatados projetos no seu conjunto em que o gestor desses 

mesmos projetos será a CEVAL, é a CEVAL que vai organizar e dinamizar essa 

área. E sobre esse ponto de vista cada empresário que tenha uma pequena e média 

empresa que queira neste momento, as candidaturas estão abertas nesta fase até 

treze de fevereiro, nesta primeira fase ainda existe muito dinheiro, e portanto é nesta 

fase que é importante candidatar porque numa segunda fase há sempre o rateio e é 

sempre mais difícil aprovar a candidatura. Portanto quem queira candidatar-se, 

quem queira aproveitar para se qualificar a sua empresa e caso seja essa a 

estratégia que tenha para o seu negócio, que pode dirigir-se ao gabinete de apoio às 

atividades económicas e ai sim informar-se melhor e obter o apoio necessário para a 

candidatura. 
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O Senhor Presidente  disse: Sobre as questões que me foram colocadas, eu julgo 

que sobra aqui a questão do transbordador, que de facto é essa a expressão que 

está na entrevista. Eu vou perguntar aos trabalhadores que me transmitiram essa 

mesma nota, que o executivo anterior tinha dado a notícia de acabar com o 

ferryboat, se é verdade ou não e depois falaremos sobre esse assunto. Senhores 

Vereadores, período antes da ordem do dia ultrapassado, vamos então à ordem do 

dia. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/01/07 

 

Proposta retirada. 

 

PROPOSTA N.º 2 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PAR A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RE SÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM  DE 

CONTENTORES E LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMINH A – 

APRECIAÇÃO DA LISTA DE ERROS E OMISSÕES 

 

Nos termos e com os fundamentos constantes da ata do júri do procedimento em 

epigrafe, a qual se da aqui por integralmente reproduzida para os devidos e legais 

efeitos, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere rejeitar a lista de erros e 

omissões apresentados pelos concorrentes, referente ao concurso público 

internacional para prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos 

urbanos, fornecimento, manutenção e lavagem de contentores e limpeza urbana do 

Município de Caminha. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse: Eu penso que a ata é clara quanto a 

isto, estamos na fase dos erros e omissões, três potenciais concorrentes levantaram 

aqui estas objeções que estão plasmadas na ata do júri do procedimento, foi feita 

uma avaliação, esta avaliação foi feita nomeadamente com a divisão que 

acompanha estas matérias e entendeu-se que as questões que eram colocadas são 

questões que estão claras no caderno de encargos. Por isso a proposta, com que eu 

concordo, é no sentido de rejeitar estas listas de erros e omissões, não porque elas 

não tenham razão de ser, mas porque elas estão plasmadas de facto no documento 

que suporta o concurso e portanto é essa a proposta que se faz aqui à Câmara para 

decidir. 

 

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, 0 

votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Manuel Marques. 

 

PROPOSTA N.º 3 – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

 

Nos termos da informação da Chefe de Divisão Financeira e Administração o 

clausulado do contrato em epígrafe, do qual uma cópia fica a fazer parte integrante 

da ata, respeita as condições apresentadas; 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere sobre o referido contrato de 

empréstimo de curto prazo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Eu só queria fazer um reparo. Isto foi 

aprovado por vocês numa reunião de Câmara, o que foi aprovado foi que seria 

pedido o empréstimo, aqui já temos um contrato, portanto era nesta fase que 

deveriam vir outros dados, faltam as referências às propostas anteriores. Nós temos 

aqui uma proposta que está vazia, não diz nada, para além desta da Caixa Geral de 

Depósitos deveríamos ter anexado já a esta ata, com este contrato de empréstimo, 
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toda as outras propostas que foram feitas e que foram rejeitadas. Era nesta fase que 

deveria ser anexado. 

 

O Senhor Presidente  disse: Eu tenho memória disso, julgo que na proposta anterior 

isso constava. Pode-se anexar a esta proposta, em anexo fica toda a documentação 

da proposta anterior, que constava todas as propostas das agências bancarias. 

Acho que se pode incluir esta matéria na proposta. 

 

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.  

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Nós vamos votar contra porque, exatamente utilizando os 

mesmos argumentos que usamos anteriormente, que é: parece-nos a nós que isto é 

para fazer face a dificuldades de tesouraria, e foi-nos apresentado como sendo para 

pagar processos judiciais, e portanto vamos votar contra. 

 

PROPOSTA N.º 4 – PROTOCOLO PARA PRÁTICA DO REMO DUR ANTE A 

ATIVIDADE LETIVA ENTRE O SPORTING CLUB CAMINHENSE, 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO PAIS E A CÂMARA MUNI CIPAL DE 

CAMINHA 

 

No sentido de estabelecer uma parceria entre a Câmara Municipal de Caminha, o 

Agrupamento de Escolas Sidónio Pais e o Sporting Club Caminhense e tendo em 

conta a informação do setor de educação sobre atividades desportivas, propõe-se  

que a Câmara delibere sobre o protocolo apresentado que uma cópia fica a fazer 

parte integrante da ata. 
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A Senhora Vereadora Ana São João  disse: Este protocolo pretende ser a 

formalização daquilo que foi uma proposta apresentada, não só pelo Sporting Clube 

Caminhense, relacionado com a prática de remo em momentos letivos e a própria 

vontade do plano de atividades do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, é a 

formalização de algo que se iniciou no ano letivo transato, como projeto piloto correu 

bem as práticas existiram nesta matéria, no fundo é dar corpo e formalizar de 

alguma forma mais reiterada a questão da prática de remo em momento letivo. É 

também a conciliação com aquilo que está a ser feito para com o desporto. 

 

O Senhor Presidente  disse: Eu gostava também de sublinhar a importância desta 

proposta, pode às vezes passar despercebida neste nosso debate publico e político, 

mas que é uma proposta de facto que consegue unir aqui a escola com as 

condições e com as características do nosso território. No ano passado resultou bem 

e resultou tão bem que os meninos da escola, não só gostaram da prática deste 

desporto incluída no currículo escolar, como este ano já alguns atletas do Sporting 

Clube Caminhense vem dessa prospeção, digamos assim, gostaram de ficar e estão 

na prática desportiva, e acho que esta ligação entre as nossas características e o 

nossa escola, ligação que é de salutar. Portanto eu queria felicitar a Senhora 

Vereadora pela proposta, por conseguir ter este nível de propostas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse: Para a execução deste protocolo, 

implica custos ou não à Câmara Municipal?  

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse: Implica com o monitor e com o 

transporte. O transporte será assegurado em parceria com o Sporting Clube 

Caminhense e com os recursos do Município. Depois tem a questão relacionada 

com o técnico, com o monitor, que foi acautelado também com o setor financeiro e 

que não haveria a necessidade de colocar aqui nenhum tipo de custo para a 

legibilidade do próprio protocolo. 
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O Senhor Presidente  disse: Não tem custos diretos, são os nossos autocarros que 

fazem o transporte naquilo que couber à Câmara e é o monitor que já temos a 

trabalhar nas piscinas que vai também acompanhar os alunos.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Portanto as despesas já estão 

contabilizadas? Os fundos disponíveis para essa despesa já estão contabilizados 

em outra área, como funciona? Eu gostaria de ter essa informação. Se estamos aqui 

a aprovar um protocolo que implica despesa e que não haja informação de fundos 

disponíveis em relação ao protocolo. 

 

O Senhor Presidente  disse: Em relação ao protocolo implica uma despesa que não 

é uma despesa direta do protocolo, implica a gasolina que colocamos em todos os 

nossos autocarros. O autocarro vai ser disponibilizado para isto, e como nós 

pagamos ao monitor para ele estar nas piscinas, em vez de estar nas piscinas, 

nestes dias vai estar a acompanhar esta atividade, é tão só isso. Este protocolo não 

implica o pagamento de nenhuma quantia nem ao Sporting Clube Caminhense nem 

ao Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, portanto não esta prevista nenhuma 

verba. 

 

A pedido dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata , o Senhor 

Presidente  interrompeu a reunião por cinco minutos. 

 

O Senhor Presidente  disse: Retomamos os trabalhos então, podemos passar à 

votação? 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Sim podemos passar à votação, 

queremos referir que haja este tipo de protocolos, devia haver protocolos também 

em outras áreas, do género de outras modalidades. Sei que já há outras 

modalidades que também há uma articulação entre alunos da escola e outras 
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modalidades. Congratulamo-nos por isso, e portanto iremos votar a favor deste 

protocolo. 

 

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 – COMPARTICIPAÇÃO NOS TRANSPORTES ES COLARES 

AOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO – AGRUPAMENTO DE ES COLAS 

SIDÓNIO PAIS 

 

Conforme determina a portaria 181/86, de 6 de Maio, os estudantes do ensino 

secundário abrangidos por transporte escolar comparticipam em 50% no custo do 

bilhete / assinatura. 

De modo a incentivar ao não abandono escolar e apoiar as famílias que tenham 

alunos a frequentar o ensino secundário; 

Propõe-se  atribuir uma comparticipação no montante total dos encargos 

correspondentes aos referidos transportes, nos termos da informação dos serviços. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse: Esta é realmente uma medida, uma 

daquelas propostas de um dos importantes apoios e de apoio às famílias. É também 

acima de tudo o acompanhamento da ausência de comparticipação em matéria de 

transporte escolar com o aumento da escolaridade obrigatória. É também um sinal 

de apoio à escola pública, nesse sentido, e também de alguma forma com termos as 

reais condições reunidas para que o combate ao abandono escolar não se efetive. 

De alguma forma para alem desta questão mais económica e que nós sabemos que 

neste contexto todas as medidas são medidas vantajosas para as famílias, há 

também aqui algo relacionado com também o percurso educativo e formativo dos 

jovens do Concelho de Caminha. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Colocando a questão formal 

financeira e que já iremos abordar a seguir, colocando essa questão de lado. Mas a 

vontade política de resolver este problema, que deveria ser resolvido pelo governo, 

não este governo só porque isto decerto todos os governos iriam fazer o mesmo, de 

tornar o ensino secundário obrigatório e de não acompanhar com as transferências 

para os Municípios que são os responsáveis pelos transportes escolares, não 

acompanharem essas transferências com a devida transferências de dinheiros para 

o transporte escolar, dos alunos jovens deste ensino, o ensino secundário. Isso é 

que está errado. Ainda bem que os Municípios entendem que devem apoiar e que 

dessa forma também façam com que não haja desistências do ensino secundário. 

Congratulamo-nos por isso. Por isso somos totalmente a favor desta orientação 

política, agora em relação à questão formal financeira da apresentação dos fundos 

disponíveis como estão a ser apresentados, não concordamos, sabem que 

entendemos que não temos informação suficiente para assegurar a existência de 

fundos disponíveis, e por isso somos responsabilizados ou poderemos ser 

responsabilizados, não iremos votar a favor por essa razão só.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Eu só vou reforçar aqui a ideia que 

efetivamente estamos a favor de que se apoiem as famílias obviamente e neste 

caso os nossos jovens no seu transporte, mas não podemos aprovar uma proposta 

destas com base, primeiro, numa folha que sai da DGAL de um registo qualquer da 

DGAL que não tem nome do Município, não tem assinaturas, não tem nada, esta 

folha não tem qualquer validade legal. Ainda por cima, nós sabemos perfeitamente 

que isto é daqueles tipos de documentos que podemos chegar lá no dia a seguir e 

voltar a carregar aqui os números, portanto isto hoje está assim, mas amanhã se 

vocês quiserem mudam isto tudo, sabemos como isto funciona. A seguir 

apresentam-nos também uma proposta de cabimento, que é uma proposta 

orçamental, isto não tem a ver com fundos disponíveis, não é o que há efetivamente, 

é a proposta do vosso orçamento. E isto é uma informação da DGAL que poderia 

ser de qualquer Câmara Municipal e portanto tem que haver aqui, pelo menos uma 
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assinatura, alguém responsável que se responsabilize pelos fundos disponíveis, isto 

são informações já dadas, já pedimos vários pareceres e todos vem ao nosso 

encontro e ao encontro daquilo que nós temos vindo a alegar, e portanto temos que 

votar contra. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques  disse: Eu apenas queria falar no aspeto 

formal da proposta, porque nós temos também uma escola privada, a Ancorensis 

Cooperativa de Ensino, e quando aqui estamos a falar em facilitar a vida aos pais e 

aos alunos eu penso que deveríamos ter cuidado em não tirar os alunos da 

Ancorensis, nem da preparatória, ou seja nem do Agrupamento de Vila Praia de 

Âncora, porque há casos, ou pode haver casos em que as áreas do secundário na 

Ancorensis iguais às de Caminha. E acho que será uma atitude não só económica 

errada, mas também um prejuízo que pode causar à outra escola que é a 

Ancorensis Cooperativa de Ensino, que toda a gente sabe que é pelos alunos que 

recebem as verbas. Também posso dizer que se pode responder que há liberdade 

dos pais poderem escolher, mas a liberdade neste caso se eles querem, se tem as 

mesmas áreas em Vila Praia de Âncora e tem aqui, se tem dificuldades económicas 

vão ter que se sujeitar ao que lá existe e se tem qualidade, porque é um ensino que 

está certificado. Agora quando, e isto era o que se fazia antigamente, quando não 

há, quando os alunos escolhem uma área diferente daquelas que existem em Vila 

Praia de Âncora, então sim que tenham todas as facilidades, embora não esteja 

contra também a decisão, e na proposta aparece uma expressão de apoio ao 

Agrupamento, ora nós não podemos colocar em causa o outro agrupamento nem a 

outra escola privada mas com paralelismo pedagógico também. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse: A medida e a forma como está 

formalizada também a proposta e formulada é propositada, é uma opção, o que eu 

quero dizer com isto, é um apoio especifico à escola pública, é esse o nosso 

entendimento. Depois temos que gerar aqui algum equilíbrio, com as restantes 

ofertas que existem no Concelho de Caminha, com a ETAP, com a Ancorensis 
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Cooperativa de Ensino. Felizmente a Ancorensis Cooperativa de Ensino tem 

autocarro e fazem o apoio de outra forma. Neste momento o que nós estamos aqui a 

debater é a questão relacionada com a escola pública, com capacitarmos cada vez 

mais a escola pública, é disso que estamos a falar, e este é o meu posicionamento. 

 

O Senhor Presidente  disse: E eu também queria dar nota desta proposta. O que 

acontece é que Caminha distingue-se no contexto regional e nacional, não é a única, 

mas é um dos poucos Municípios onde os alunos do secundário tem apoio para 

frequentar a escola pública no âmbito dos transportes escolares, frequentam-no de 

forma gratuita, ou melhor, não pagam transportes escolares porque o Município 

assume esta comparticipação. E isto estamos a falar de uma centena de alunos, 

uma centena de alunos que assim tem mais um incentivo que o seu Município lhes 

dá para poderem frequentar a escola, para não serem colocados, no fator de peso 

na despesa das suas famílias e para incentivarmos também esta facilidade na 

procura da escola, de maior conhecimento e da continuidade para além deste 

segundo ciclo. Deste ponto de vista eu acho que esta é uma proposta que honra o 

Município de Caminha, damos um sinal claro de apoio às famílias, e quando há 

pouco estava a falar, que isto apoia não só as famílias de forma imediata, como dá 

um sinal também a todas as famílias que estão a constituir família, por assim dizer, 

sabem também que podem encontrar no Município de Caminha, não só uma escola 

pública de qualidade, que eu julgo que isso é assinalável, a que se junta uma escola 

cooperativa ou privada também de grande qualidade, e essa é complementar e 

também nos apraz, e nós estamos cá para prestar esse apoio, mas saber que 

também por outro lado o Município quer que os seus filhos possam também 

percorrer os seus caminhos e ir as suas escolas da forma mais fácil e da forma mais 

apoiada possível. É por isso uma proposta que me deixa muito contente termos 

encontrado esta disponibilidade, e acho que as questões formais já foram todas 

debatidas, mas eu acho que não existe dúvida nenhuma sobre a bondade da 

proposta em si.   

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

16

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Eu só queria chamar a atenção para a 

pertinência das palavras do Professor Marques e dizer que efetivamente ele tem 

razão, que é uma chamada de atenção para ver se efetivamente esta proposta que 

aqui irá ser aprovada não poderá de alguma forma pôr em causa a Ancorensis 

Cooperativa de Ensino, no sentido em que se os alunos tiverem o transporte gratuito 

para Caminha, mesmo tendo o mesmo tipo de ensino e as mesmas áreas em Vila 

Praia de Âncora, se não irão colocar em risco a própria Ancorensis. Logico que 

vocês estão a defender a escola pública, todos defendemos a escola pública, neste 

caso a Ancorensis não é um ensino complementar no Concelho de Caminha, 

sempre foi mais um ensino no Concelho de Caminha, sempre pertenceu à rede e 

portanto também devemos de alguma forma tentar apoiar, para que, também não 

acabe. 

 

O Senhor Presidente  disse: As preocupações da Senhora Vereadora com a 

Ancorensis são também com a ETAP certo?  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Com a ETAP também, em Vila Praia de 

Âncora. 

  

O Senhor Presidente  disse: É porque estas preocupações são nossas também, 

mas só há uma maneira de apoiar esta proposta, ou melhor, esta proposta ou é 

apoiada ou não é apoiada, não estou a falar da questão formal levantada 

anteriormente, e naturalmente todas as propostas tem efeitos. Esta é uma proposta 

que defende a escola pública e que nós temos consciência de que não é através 

dela que é atacada nem a Ancorensis nem a ETAP. Nós aliás, a Câmara tem vários 

protocolos e várias parcerias com estas escolas e portanto esta questão está 

salvaguardada. É difícil é ter sol na eira, chuva no nabal. Neste caso o sol na eira é 

na escola pública, é para isso que estão dirigidas as nossas preocupações neste 

momento, estamos a falar de uma centena de alunos, é isso que queremos fazer e é 

este sinal que queremos dar. Existem outras maneiras de poder lidar e estar em 
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parceria com as escolas como a ETAP e como a Ancorensis, esses projetos e esses 

protocolos existem, portanto o nosso ponto de vista é de facto que temos em 

primeiro lugar uma responsabilidade para com a escola pública, temos também uma 

imensidão de alunos que estão nesta situação, da comparação daquilo que são as 

outras escolas, por causa dos fatores já evidenciados pela Senhora Vereadora, 

nomeadamente a existência de transporte próprio destas escolas, portanto é esta a 

proposta que aqui trazemos e que vamos colocar á votação. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse: Só para vos tranquilizar se é que de 

alguma forma também, para não criar duvidas. Isto que o Senhor Presidente diz é 

realmente a realidade, a escola, tanto a ETAP como a Ancorensis tem meio de 

transporte e quando o meio de transporte deles não é suficiente para os alunos que 

estão a frequentar, também solicitam a ajuda à Câmara. E curiosamente esta 

semana um aluno do Agrupamento teve preferência por um destes equipamentos e 

tivemos de fazer nós o apoio de transporte, isto é feito em parceria, no entanto isto é 

uma outra medida que vos propomos à Câmara para aprovar nesta reunião e é 

efetivamente como diz o Senhor Presidente, é ou preto ou branco, não é cinzento. 

 

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.  

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Por não nos ser cedida a documentação necessária, segundo o 

disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com o Decreto-lei n.º 

127/2012, de 21 de Junho, que determina as normas legais disciplinadoras aos 

procedimentos necessários da Lei dos compromissos.  

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

18

PROPOSTA N.º 6 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAME NTO DE 

ESCOLAS SIDÓNIO PAIS – AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E G ESTÃO 

ESCOLAR 

 

Nos termos do art.º 33º, n.º 1, alínea u), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município, incluído as 

que contribuam para a promoção da saúde. 

De modo a dar autonomia ao Agrupamento de Escolas Sidónio Pais para 

administração e gestão escolar, propõe-se  que a Câmara delibere sobre a 

atribuição de um subsídio como forma de apoio no montante global de 70 766,00€, 

conforme mapa anexo que faz parte da presente proposta. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João  disse: Esta proposta é referente ao protocolo 

que não foi celebrado durante o ano passado, o ano de dois mil e treze dois mil e 

catorze, neste momento é para encontrar uma forma jurídica que permita o valor que 

sei que neste momento é necessário para a questão de autonomia e gestão 

relacionada com o Agrupamento e não há aqui grande alteração. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Sim não há grandes alterações 

daquilo que estava antes. Custa-me muito votar contra como percebem isso, só que, 

é um protocolo que existe há muito tempo, sei das necessidades que o 

Agrupamento tem em relação á gestão das escolas, ainda por cima, após a 

alteração politica de manter as escolas, aquelas escolas que podem ser mantidas, 

sei das dificuldades que existem e isto é necessário, este apoio financeiro é 

necessário. Agora custa-me muito votar contra, mas vou votar contra pela razão 

anterior, da questão formal dos fundos disponíveis, entendemos que não existe 

informação suficiente. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

19

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.  

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Por não nos ser cedida a documentação necessária, segundo o 

disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com o Decreto-lei n.º 

127/2012, de 21 de Junho, que determina as normas legais disciplinadoras aos 

procedimentos necessários da Lei dos compromissos. 

 

PROPOSTA N.º 7 – FIXAÇÃO DE PREÇO DE LIVRO 

 

Em conformidade com a alínea cc), do art.º 33º, da Lei 75/2013, é competência da 

Câmara Municipal a alienação de bens móveis; 

Tendo em conta que o Município dispõe de uma edição, de 672 volumes, do livro “A 

Astronomia dos Lusíadas”, para venda; 

Propõe-se , nos termos da informação dos serviços, que a Câmara delibere fixar o 

preço de venda do referido livro no valor de 5,00€ (cinco euros). 

 

O Senhor Presidente disse: É o livro que foi editado na sequência da homenagem 

e do encontro que fizemos aqui em Caminha que lembrou o legado de Luciano 

Pereira da Silva. Fizemos uma edição do livro “A Autonomia dos Lusíadas” que é a 

sua obra mais importante. Esse livro custou, como vem na informação, três, ponto 

setenta e oito euros, e nós entendemos que o livro naturalmente, há um conjunto de 

livros que vai esta na disponibilidade da Câmara Municipal que podem ser 

oferecidos a entidades, mas também devemos valorizar este livro colocando-o em 

postos de venda, que é um livro que pode ser procurado do ponto de vista científico 

por bastante gente. Entendi que a proposta correta seria fixar o preço de capa de 

cinco euros, e é essa a proposta que aqui vos trago.     
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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 8 – DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DOS TITU LARES DE 

CARGOS DIRIGENTES 

 

Considerando que foi publicada e entrou em vigor a Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, que procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 

dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o 

estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração Central, 

regional e local do estado; 

Considerando que o n.º 1, do art.º 24º, deste diploma legal prevê quer aos titulares 

de cargos de direção superior de 1º grau e de direção intermédia de 1º e 2º graus 

podem ser abonadas despesas de representação no montante fixado para o pessoal 

dirigente da Administração Central, através do despacho conjunto a que se refere o 

n.º 2, artigo 31º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela 

Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, sendo-lhes igualmente aplicáveis as 

correspondentes atualizações anuais; 

Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 2, do mesmo artigo, e diploma 

citado, a atribuição de despesas de representação nos termos do número anterior é 

da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. 

Face ao exposto, propõe-se  que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 

2, do artigo 24º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, delibere que sejam atribuídas, 

aos titulares de direção intermédia de 2º grau, as despesas de representação, bem 

como, as eventuais correspondentes atualizações anuais, no montante fixado para o 

pessoal dirigente da Administração Central e que é atualmente de 194,79€, valor 

sobre o qual incidem as reduções previstas na Lei do OE. 

Mais se propõe  que seja submetida a aprovação em Assembleia Municipal. 
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O Senhor Presidente  disse: O que eu sei sobre esta matéria é que está na 

disposição da Câmara poder deliberar e atribuir a estes titulares de cargos de 

direçao intermedia de segundo grau a possibilidade de auferirem tambem de 

despesas de representação. Estamos a falar de um montante para o pessoal 

dirigente que está na ordem de um pouco inferiror a duzentos euros, cento e 

noventa e quatro euros e setenta e nove  centimos, e nós entendemos, até porque é 

prática nos Municipios vizinhos que deviamos tambem, até porque estes cargos 

dirigentes obriga a determinado tipo de deslocações, de cuidados, de estar 

presentes em representaçao da Câmara em vários colóquios, conferencias ou até 

em reuniões. Entendemos que deveriamos fixar isto, este montante a atribuir, neste 

caso temos os cargos dirigentes, não estao todos completos na Câmara, mas depois 

no futuro será atribuido isso.  

 

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, 0 

votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Manuel Marques. 

 

O Senhor Presidente  solicitou a introdução de mais uma proposta na ordem do dia. 

Colocada a votação, foi aprovado por unanimidade, a inclusão de mais uma 

proposta na ordem do dia, passando a constar como proposta numero nove. 

 

PROPOSTA N.º 9 – ALTERAÇÃO ÀS NORMAS DE PARTICIPAÇÃ O NO 

CONCURSO DE DESFILE DE CARNAVAL 

 

Face à apreciação das normas referenciadas em epígrafe, aprovadas em reunião de 

Câmara de dezassete de Dezembro de dois mil e catorze, e tendo em conta varias 

solicitações recebidas para o efeito; 
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Considerando dever criar-se maior equidade no tratamento de todas as situações, 

propõe-se que se delibere sobre a alteração dos pontos 3, 8, 14, 15 e 16, conforme 

documentos anexos que uma copia fica a fazer parte da ata. 

 

O Senhor Presidente  disse: Esta proposta resulta do facto de eu ter tido uma 

reunião na sexta-feira passada com um conjunto de comerciantes que se 

propuseram coorganizar o evento com a Câmara Municipal e nos foi transmitido, em 

primeiro lugar, uma falta de adesão e procura por parte das chamadas comparsas 

espanholas, que são aqueles grupos maiores espanhóis que vem com carros 

alegóricos para participar nas festas aqui em Caminha no carnaval. Isto é bom 

porque qualifica ainda mais a oferta por parte do nosso carnaval que tem ganho 

distinção aqui no contexto regional e pode agora também alargar influencia aqui à 

Galiza, é bom porque trás mais gente e trás gente diferente. Coloca no entanto um 

problema que tinha a ver com o risco de “canibalização” dos prémios por parte 

destas comparsas. Esse é um risco que nós nunca saberíamos, os júris definirão 

naturalmente aquilo que querem, um participante individual, de um participante de 

grupo, digamos normal dez ou quinze pessoas, para uma comparsa que pode trazer 

sessenta a setenta pessoas, que entendemos de facto perante aquilo que tinha sido 

a realidade e perante aquilo que estava a acontecer, que era importante alterar 

estes prémios e colocarmos três grupos distintos a participar também. Nesse sentido 

eu trago aqui uma proposta de alteração que é muito devido a esta matéria, a 

alteração desta forma de apresentar os prémios mas que também aproveitando, o 

facto de trazermos esta proposta, aproveitamos também para definir muito bem qual 

era o trajeto do cortejo e a colocação de diversos, do júri estar tripartido, estar em 

três locais diferentes, de modo a avaliar, não só o que se passa aqui no terreiro, mas 

a poder avaliar ao longo da passagem pela rua de São João e começando ali já nos 

bombeiros, poder fazer uma avaliação que beneficia o espectador e assim também 

terá uma oferta de espetáculo por parte dos grupos ao longo de todo o trajeto. É 

basicamente nisto que está esta novidade, isto faz com que haja uma mínima 

alteração no montante global de prémio a atribuir, mas eu acho que nós não 
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podemos desaproveitar esta vontade que temos dos nossos vizinhos galegos de 

virem cada vez mais para Caminha, na sequência daquilo que aconteceu este ano, e 

é basicamente isso que eu coloco á vossa consideração. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Só gostaria de colocar uma questão. 

Com a vinda das comparsas para Caminha, com a atribuição de prémios especiais 

só para as comparsas, não estamos a correr o risco de “comparsar” o carnaval de 

Caminha?  

 

O Senhor Presidente  disse: Não, o que eu acho é que nós estamos a, em primeiro 

lugar, uma coisa que fique claro, as comparsas são aquilo que nós definimos como 

grupos com mais de quinze pessoas digamos assim e portanto grupos galegos mas 

também há grupos portugueses se mobilizarão para que isto exista. A minha ideia 

não, eu acho que quantas mais pessoas participarem, mais grupos tivermos tanto 

melhor porque traz mais gente, gente que vem ver e gente que acompanham as 

comparsas. Não há o risco de se tornar, aliás o que havia era o risco das comparsas 

“canibalizarem” o resto dos prémios e a ideia é ver isso com esta situação. Vamos 

ver como é que corre este ano, no ano passado tivemos duas comparsas, vamos ver 

como temos em termo de inscrição, há aqui regras de passagem, primeiro passam 

as individuais, depois os grupos, depois as comparsas, nós o que queremos é de 

facto qualificar o evento, ter mais gente, termos mais galegos, mais portugueses, 

isso é que é importante, julgo que não há esse risco mas estaremos cá para avaliar 

no final deste carnaval. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Eu não entendo porque é que se tem 

que diferenciar uns e outros, se realmente é para, assim estamos a reconhecer que 

os de cá são fraquinhos e os outros é que são muito fortes. Parece-me assim um 

bocado essa ideia, ou então depois vamos todos ficar comparsas. Se nós estamos 

aqui a unir as duas margens, porque é que estamos a considera-los diferentes de 

nós? 
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O Senhor Presidente  disse: Atenção que aprovar isto para as comparsas não é 

aprovar isto para os galegos, os portugueses podem fazer comparsas. A comparsa, 

nós definimos isso como um grupo, comparsas, de acordo com este regulamento, 

são grupos maiores do que quinze elementos. E desse ponto de vista, ai entra tudo 

o que for possível dentro destes grupos. Fomos pedir emprestado o nome há aquilo 

que são os carros alegóricos galegos, chamam-lhe comparsas, mas isso não quer 

dizer que tenham que ser os galegos, e aliás tivemos já grupos portugueses ao 

longo dos anos, estou-me a recordar de um barco gigante que era um barco viking, 

que são muito bem englobados neste grupo e quisemos distinguir de grupos mais 

pequenos como aliás como existia antes entre grupos de dez pessoas e um 

individual, é só ideia de potenciar ainda mais esta diversidade e as pessoas 

adaptarem-se. Eu julgo que ficaremos todos felizes com mais um carnaval.   

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Eu queria primeiro falar, você disse que 

era uma coorganização agora com os empresários, eu acho graça a esta 

coorganização uma vez que já estavam os cartazes feitos, uma vez que já tinham 

dito que era uma organização da Câmara Municipal de Caminha, na sexta-feira 

passada reuniram com os empresários, quantos foram? Quatro, cinco, seis 

empresários, para fazerem uma coorganização, quando no fundo já está tudo 

organizado, ainda por cima para atribuir três prémios. Também sabemos, é voz do 

povo, que até já há algumas comparsas contactadas para virem. Esperemos que 

isto não seja a atribuição de um prémio a comparsas que já foram convidadas a 

virem cá. Estamos também a falar de mais mil oitocentos e cinquenta euros em 

prémios. Esta é toda a questão formal. Depois há outra questão, que é, estas 

comparsas na minha perspetiva vão matar o que é o carnaval tradicional aqui de 

Caminha. Nós tínhamos um carnaval que era muito genuíno, que era todos nós 

vínhamos para aqui, vínhamos para a rua direita, vínhamos para aqui para a rua e 

juntávamo-nos cada um mascarado á sua maneira em grupos de um, dois, três, 

cinco, dez os que fossem, e nós próprios desfilávamos e havia este carnaval que 

saía de forma natural. Parece-nos agora que estamos a aqui a tornar este nosso 
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carnaval, a destrui-lo, isto é mais um carnaval de Torres Vedras, um carnaval seja la 

do que for, mas não é o nosso carnaval, e nos dias que correm nós temos que 

pautar pela diferença e a nossa diferença está naquilo que é genuíno aqui em 

Caminha. Havia muita gente que vinha de fora para aqui porque nós eramos 

diferentes, não iam ver aqueles desfiles, aquelas comparsas, não, nós eramos 

diferentes, e parece-me a mim que isto está a matar ou a desvirtuar aquilo que 

sempre foi o nosso carnaval, e por isso eu nunca irei concordar com este tipo de 

alteração, ainda para mais, quando me parece que este regulamento está 

nitidamente, como o Vereador Flamiano disse, a privilegiar as comparsas e vamos 

ver se os espanhóis que cá vem com estas comparsas, não vão ser eles também a 

ganhar estes prémios. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: O termo “cegadas” de Caminha 

perde-se ou não? 

 

O Senhor Presidente  disse: Não, mantem-se. Bem eu sobre esta matéria devo 

dividir em duas, a intervenção da Senhora Vereadora. Em primeiro lugar a suspeição 

que lançou aqui sobre esta questão, que eu acho grave, mas sobre a qual não me 

vou pronunciar mais do que isto, porque é fácil lançar estas suspeições, bater, sair, 

ir a vida e, enfim, eu julgo que fica com a Senhora Vereadora esta absoluta 

suspeição que lança, quer sobre a Câmara Municipal, quer sobre os comerciantes, 

quer sobre as pessoas envolvidas nesta organização. Em segundo lugar, este 

pedido resulta de uma reunião entre um conjunto de comerciantes, que se juntou, 

não sei com que critério, para me vir solicitar, enquanto Presidente da Câmara, que 

pudessem coorganizar o evento. Sentaram-se e propuseram-me várias coisas, uma 

das coisas que me propuseram foi a alteração do regulamento de modo a não 

prejudicar aquilo que são os concorrentes com menos meios para se juntarem em 

números maiores. A tudo isto devo dizer que resisti porque não queria alterar, aquilo 

que foram as normas apresentadas aqui. Perante a insistência e de modo a que 

pudesse ir ao encontro das preocupações dos comerciantes, que tem preocupações 
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que não são as mesmas da Senhora Vereadora, mas que tem preocupações de ter 

mais gente em Caminha, mais gente com capacidade financeira, um carnaval que se 

distinga no contexto regional sim. E quando nos diz que é igual a carnavais que 

ficam a trezentos quilómetros daqui, em primeiro lugar, dar logo nota da distinção 

geográfica deste carnaval, em segundo lugar, demonstra, mas também não tem que 

perceber de carnavais, que não conhece nem os carnavais que fala da Mealhada ou 

Estarreja, nem aquilo que é o carnaval de Caminha. O carnaval de Caminha tem 

tudo para se afirmar no contexto da região norte como o grande carnaval através 

deste desfile que é á noite, que é de segunda para terça-feira de carnaval, é um 

carnaval distinto, tem tudo para se afirmar na mobilização do comércio e da noite em 

Caminha, e esta medida visa exatamente proteger um pouco aqueles que tem 

menos meios de se organizar, porque às vezes perante o júri estas comparsas ou 

estes grupos maiores acabam por tapar a criatividade e a originalidade de grupos 

mais pequenos. Esta distinção vem na sequência das distinções que sempre foram 

feitas entre grupos pequenos e grupos maiores. Agora existe a possibilidade de 

termos mais gente, distinguimos também, não criamos nada, criamos só mais um 

escalão, esta distinção sempre aconteceu. E aproposito do carnaval de Caminha eu 

devo-lhe dizer que não só estou preocupado com a mobilização, como os 

comerciantes estão, que querem que seja cada vez melhor, que tenha cada vez 

mais gente, que até estou tão preocupado, que ao contrário do governo do PPD-

PSD, darei, por exemplo, tolerância de ponto aos funcionários da Câmara na terça-

feira. Nós sim estamos preocupados para que o carnaval corra bem e portanto 

vamos manter esta senda, eu julgo que os comerciantes que connosco vão trabalhar 

nisto, na organização do baile de assalto, noutras questões vão também ficar 

contentes. E quanto ao cartaz devo dizer que só hoje aprovei o cartaz, portanto não 

sei que cartaz era esse que a Senhora Vereadora viu ai publicamente, mas só hoje 

dei o “ok” ao cartaz, portanto folgo em ver que o cartaz lhe foi enviado em primeira 

mão. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse: Tem razão, efetivamente eu não 

conheço o carnaval da Mealhada nem de Estarreja nem sequer falei dele aqui, não 

conheço nem, falei do de Torres Vedras. Não conheço porque também nunca lá fui, 

também não é o meu tipo de carnaval, o que eu gosto é do carnaval de Caminha. 

Pelos vistos você é que não conhece, que é o carnaval típico, o nosso carnaval que 

é genuíno aqui. É inclusive aquele carnaval que passava na rua direita, eu por 

exemplo, este ano até entendo que não passe na rua direita, por causa das obras 

obviamente não dá para passar, mas onde é que estas comparsas daqui para a 

frente poderão passar na rua direita? Não passam. Mataram o carnaval na rua 

direita, acabou, já não passa lá mais desfile nenhum e aquilo também era típico de 

Caminha, a partir de agora não passa. Portanto parece-me a mim, quanto á 

tolerância de ponto que diz que vai dar, eu acho que faz muito bem Senhor 

Presidente. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse: Senhor Presidente, já agora, faço 

proposta para que dê também tolerância de ponto na segunda-feira á tarde, para se 

prepararem para a noite. Alguns vão fazer parte dos grupos. Agora não sei porque 

lhe chamaram comparsas, se são grupos mais de quinze, comparsas, porque é que 

se foi buscar um termo espanhol. 

  

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.  

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Por não nos ser cedida a documentação necessária, segundo o 

disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com o Decreto-lei n.º 

127/2012, de 21 de Junho, que determina as normas legais disciplinadoras aos 

procedimentos necessários da Lei dos compromissos. 
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PROPOSTA N.º 10 – 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. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 16 horas e 20 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 20 de Janeiro de 2015 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O FUNCIONÁRIO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 


