
 

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

“TSUNAMI” FINANCEIRO NO MUNICIPIO DE CAMINHA 

CAMARA DE CAMINHA COM PREJUÍZOS ACUMULADOS EM DOIS ANOS NOS 

MONTANTE DE CERCA DE 4 MILHÕES E 300 MIL EUROS! 

Hoje, denunciamos publicamente, com factos e documentos que o executivo socialista da 

Câmara Municipal de Caminha, em dois anos de gestão (2014 e 2015), tem prejuízos 

acumulados de cerca de 4.3 milhões de euros. 

Infelizmente na nossa memória, a palavra “ tsunami” surge-nos associada à imagem do 

desastre natural que todos recordamos com pesar! 

Pois é também com enorme consternação que a CPS do PSD constata e dá conta através de 

documentos contabilísticos, dos efeitos devastadores da gestão financeira deste executivo à 

frente do nosso município e, como hoje irão saber, ficam atestadas documentalmente, todas 

as nossas preocupações e esclarecimentos feitos anteriormente. 

Este executivo socialista tem na “cabala” e na “mentira” o seu lema!  

Veja-se quando o presidente afirmava a todos que quando chegou à Câmara não tinha 

dinheiro para comprar um prego e, encerradas as contas de 2013, em documentos por ele 

assinados, entregues via digital, podemos ver que afinal termina 2013 com cerca de 1milhão e 

seiscentos mil euros em bancos! 

Aliás se V.Exas, quiserem perder alguns minutos e fizerem o exercício de comparação das 

contas e resultados das outras câmaras do distrito no ano de 2013, facilmente podem verificar 

que até Viana do Castelo tinha um saldo bancário, em 31.12.2013, inferior ao do Município de 

Caminha, outras teriam ainda menos, mas nunca viram nenhum dos seus autarcas, prestar-se 

a este papel ridículo de afirmar que não tinham dinheiro para um “prego” e no entanto gastar 

“à farta”, em concertos, em livros, em tendas, em tarjas, em assessorias, como se os 

Munícipes, fossem “provincianos” e não tivessem capacidade de analise e percepção da 

realidade de quem diz uma coisa e faz outra! 

Pretendeu confundir as pessoas menos conhecedoras destas questões financeiras. Misturando 

conceitos, de existência de fundos disponíveis para gerar mais despesa com disponibilidade 

financeira, ou seja dinheiro existente em bancos, tentou levar a população a acreditar que 

herdou uma má situação financeira, quando o executivo do PSD lhe deixou em bancos o 

montante de 2 milhões e trezentos mil euros, como comprova o relatório da sua própria 

auditoria. Criou um cenário com situações que não correspondiam à verdade.  



E continua a fazê-lo. Diz o que lhe apetece. Números não são a sua praia. Inventa números na 

hora conforme a hora, o dia ou o local. Usa e abusa das câmaras, objectivas fotográficas, 

jornais, revistas e até mesmo do Site do Município, pago com dinheiros públicos, para passar a 

sua mensagem, e é à custa deste “marketing” que tenta que os menos esclarecidos acreditem 

naquilo que vai dizendo e que não corresponde à verdade. 

Fala em milhares e milhões, em euros e pregos, e é nesta sua atitude leviana e irresponsável, 

que materializa a sua forma de fazer política, chegando ao ponto de “martelar” as contas do 

Município!  

O descalabro que queriam associar à gestão do PSD, foi construído ao pormenor, por exemplo,  

na contabilização das piscinas que levou aquele diferencial. 

Contabilizaram as piscinas municipais como dívida de curto prazo a fornecedores e assim 

empolaram a dívida de curto prazo do município! 

Fizeram-no sem suporte documental, sem PPI e sem orçamento para o ano de 2013, apenas 

para “alimentar” a cabala e a mentira do cenário político que construíram: enganar os 

deputados municipais, e a população em geral contabilizando de forma errada e deliberada, 

o montante de 5 milhões em divida de curto prazo. 

Tamanha é a desfaçatez que não foi preciso esperar muito! No ano seguinte, de 2014, já da 

sua gestão e responsabilidade, transferiram os valores das piscinas municipais de dívida de 

curto prazo para dívida de médio longo prazo e mesmo assim, mesmo “martelando” as contas, 

tiveram já um prejuízo de um milhão e setecentos mil euros! 

O ano de 2014 foi o primeiro ano completo da gestão do executivo do PS e os sinais de 

desastre financeiro estavam a ser encobertos com mestria, até o prejuízo de 1.7 milhões foi 

descrito no relatório de contas como sendo (-) 1.7 milhões, ou seja, se ninguém se apercebesse 

do sinal matemático  , o assunto passaria nas entrelinhas …. 

Mas a verdade é que estávamos a falar de um prejuízo de 1.7 milhões logo no primeiro ano da 

sua gestão! 

Todos sabem que prejuízo do ano significa: - despesas do ano menos receitas do ano, não é 

amortização de dividas, porque isso é diminuição de passivo! 

Foi escondido o prejuízo! Foi escondida a dívida às Águas do Noroeste no montante de 3 

milhões de euros! Foi escondida a dívida à Suma, no montante de 1 milhão de euros, foi 

escondida a dívida das rendas das piscinas municipais no montante de 500 mil euros, foi 

escondida uma dívida total na ordem dos 5 milhões de euros mas as assessorias continuaram, 

as festas cada são vez maiores, chovem os eventos e sempre de valor avultado, mas o 

essencial, o básico e o que é prioritário continua por pagar, com custos acrescidos em juros 

por falta desse pagamento.  

Só em Setembro de 2015 é que os Vereadores do PSD tiveram acesso a documentos da 

contabilidade que lhes permitiu descobrir novo desastre financeiro que o Presidente da 

Câmara Municipal de Caminha tentava esconder!   



Mas podíamos ficar por aqui…em matéria de ruína financeira se não fossem os dados 

assustadores do prejuízo de 2015, também escondidos das reuniões de câmara e das sessões 

da assembleia municipal cujos documentos esclarecedores tiveram de ser “arrancados “ da 

contabilidade. 

É esta a transparência que paira no Concelho de Caminha! 

Com este documento contabilístico, que data de Dezembro de 2015, ficámos a saber o que já 

temíamos: 

Ficámos a saber que 2016 vai ser trágico para as contas do município já que o prejuízo aponta 

para cerca de dois milhões e seiscentos mil euros! 

Repetimos 2,6 milhões de euros só em diferencial entre receita e despesa. Prejuízo! 

Trata-se de mais um ano de gestão financeira com danos graves para o município. 

Gestão de um executivo que não sabe gerir uma casa com mais de 200 trabalhadores! Que não 

tem consciência da enorme responsabilidade do futuro dessas famílias, que não sabe ou não 

quer saber sequer o mínimo: sabe nivelar a receita com a despesa. 

É aqui que reside a nossa indignação! 

Um presidente que se apropria, toma como suas e se vangloria das obras cuja tutela lhe não 

pertence! 

Com pouca humildade chamam os outros de incompetentes mas são sucessivas, as “gafes” e 

os sucessivos erros graves que são detetados, quer em sede de Reunião de Câmara, quer em 

sede de Assembleia Municipal, e levam sucessivamente à necessidade de retirada de 

propostas. 

Neste percurso de mais de dois anos, o executivo socialista tem preferido caluniar a gestão os 

executivos do PSD, tentando branquear a sua obra e descurou completamente a sua própria 

gestão, marcada pela falta de rigor e transparência. 

Infelizmente agora com a sua gestão é que se verificam profundos desequilíbrios orçamentais 

entre receita e despesa, mas continua a “gastar” de forma completamente irresponsável! 

A CPC do PSD tem um orgulho enorme em afirmar que em 12 anos de gestão do PSD no 

Concelho de Caminha: 

- O património do município aumentou de 16 milhões para cerca de 85 milhões e isso só foi 

conseguido porque terem sido aproveitadas todas as candidaturas e as comparticipações que 

permitiram um aumento do património em cerca de 70 milhões de euros. 

- Os executivos do PSD ficarão para a historia deste Concelho pelo tremendo esforço na 

reorganização dos serviços, na criação de quadros técnicos e de um Gabinete Técnico Local – 

GTL – que logo no inicio da sua gestão preparou candidaturas importantes a todos os 

programas comunitários, sendo depois uma mais-valia para o município em todos os Planos de 

Ação, sejam os da Vale do Minho, da Valimar, da CIM ou da Polis ou até do 2020! 



- Os sucessivos executivos do PSD ficarão para a história porque conseguiram construir um 

edifício para albergar os serviços do município, recuperar o edifício dos Paços do Concelho e ali 

alojar o moderno Posto de Turismo de Caminha, fruto de uma candidatura por si desenvolvida, 

retirando-o das antigas instalações e dotando-o de nova e importante centralidade, para que 

dessa forma e com a mesma estrutura de pessoal fosse divulgada a nova funcionalidade da 

torre do relógio, que até à chegada dos executivos do PSD era mais um monumento 

abandonado, como tantos outros! 

- Os sucessivos executivos do PSD ficarão para a história do nosso Concelho como os que mais 

investiram em saneamento, na requalificação de estradas e arruamentos e ecovias; como os 

que construíram novos equipamentos como o tão ansiado Jardim Infantil ou as Piscinas 

Municipais em Vila Praia de Âncora ou que requalificaram o equipamento existente desde  os 

Pavilhões, os quartéis de Bombeiros, os parques municipais, ou o  Centro histórico, as 

muralhas e os monumentos da Vila de Caminha. 

Meus senhores e minhas senhoras,  

Infelizmente, este executivo do Partido Socialista que está no poder há mais de dois anos, 

ficará na história, pelo vazio de obra, pela tremenda máquina de propaganda política, mas 

sobretudo ficará para a história como o responsável pela ruína financeira do Município de 

Caminha. 

Infelizmente, este executivo do Partido Socialista ficará para a história como o responsável por 

uma gestão desastrosa que, culmina em prejuízos financeiros sucessivos de um milhão e 

setecentos mil euros em 2014 e dois milhões e seiscentos mil euros em 2015, que nunca 

aconteceu no passado! 

Fechamos 2015 com um “tsunami”! Fechamos 2015 com um desastre financeiro de 4 

milhões e 300 mil euros! O que acontecerá em 2016?!  

Estalado o verniz, esgotadas as justificações, contra fatos, infelizmente não há argumentos! 

Não podemos e não devemos ser coniventes com tamanha irresponsabilidade! 

Devemos essa verdade e seriedade à população do Concelho de Caminha e é nosso dever de 

oposição séria e responsável, informar e alertar para a enorme tragédia financeira, a que o 

atual executivo votou o nosso Concelho e os efeitos nefastos e de extrema gravidade que se 

avizinham! 

Infelizmente esta forma de “governar” não nos é estranha e já teve efeitos devastadores para 

todo o país e para os portugueses! 

A nós PSD, não nos assacarão a responsabilidade de “branquear” e “ignorar” e não denunciar 

o estado financeiro ruinoso para o qual o executivo do Partido Socialista nos está a conduzir!  

CPS- PSD Caminha 

Caminha 14 de Janeiro de 2016 

 


