
 

Não há muito tempo afirmámos e escrevemos que o Partido Socialista se 

apregoava – e apregoa - como o único garante da Democracia, do Diálogo e da 

Transparência no espectro político do Concelho de Caminha. 

Ao lado do Partido Socialista de Caminha todos os outros Partidos políticos não 

passavam – e não passam - de meros aprendizes políticos. 

Também afirmámos, que para além da Democracia, do Diálogo e da 

Transparência, que o PS de Caminha alegadamente dizia defender, a maioria das 

vezes, o PS de Caminha era e é um partido político com duas caras. 

Em teoria diz uma coisa, mas na prática faz outra. 

Não sei se já se esqueceram, mas o PS de Caminha na eminência de um eventual 

confronto com os Comerciantes do Concelho, mudou o local da realização da 

Assembleia Municipal para o Salão Nobre, um espaço reduzido que encheu com 

correligionários seus, de forma a que os Comerciantes, os verdadeiros 

interessados, não pudessem entrar, e não tivessem outro remédio que ficar à 

porta da sala. À porta de uma casa que é sua por direito! Não quiseram nem 

diálogo e muito menos debate, preferiram deixá-los na rua! 

Uma atitude que na altura apelidei de reacionária e fascista, e que tanto irritou as 

hostes socialistas que não suporta ouvir a verdade, mas se diz muito 

democrática, quase dona da democracia. 

E não pensemos que foi um lapso, ou pararam por aí, pelo contrário, mesmo 

assim, o Partido Socialista continuou com estas trises atitudes, pouco 

transparentes ou dialogantes. 

Volta a mudar o local da Assembleia Municipal para o Cine Teatro Valadares, de 

forma a melhor poder exercer coação física e psicológica sobre o Grupo do PSD 

da A. Municipal democrática e legitimamente eleita pelos eleitores! 

Fizeram-nos a todos recordar os apupos e comício verificado na cerimónia de 

posse, em que nem o anterior Presidente da Assembleia Municipal foi poupado, 

não obstante a sua idade. 

 

 

  

 



 

São várias e estranhas as vezes que surgem anomalias técnicas durante as 

transmissões das A. Municipais pela Internet, precisamente na altura em que 

certos Deputados Municipais do PSD estão em pleno uso da palavra. 

Ou então e mais uma vez perante a presença de publico e comerciantes que vão 

usar da palavra, surgem oportunas avarias de forma a que pura e simplesmente 

não haja transmissão pela Internet. 

As transmissões supostamente iniciadas em prol da transparência e do diálogo, 

pagas com o dinheiro público e Municipal, são manipuladas em prol da 

mensagem que interessa ou não interessa passar. 

Mas, se dúvidas houvesse sobre o passado e este tipo de postura 

antidemocrática, creio que o que se passou na última Assembleia Municipal, 

realizada em 11-12-2015 em Vila Praia de Âncora, dissipou e esclareceu de uma 

forma clara e definitiva de como o PS de Caminha, de uma forma arrogante, 

ditatorial, tudo é capaz de fazer para impor a “sua” Democracia, o “seu” Diálogo e 

a “sua” Transparência. 

A bem ou a mal, tal como impuseram um primeiro ministro que perdeu as 

eleições, o que interessa é impor ao Concelho de Caminha e aos seus munícipes a 

sua narrativa, o seu marketing, as suas teorias da conspiração, a sua  “Narrativa 

Socialista”. 

Na última Assembleia Municipal, a bancada do Partido Socialista, usando os seus 

“peões”, já devidamente compensado politicamente com cargo de assessoria, 

pelos “serviços” prestados e a que se presta, desferiu o maior ataque alguma vez 

efectuado ao diálogo, à transparência e à DEMOCRACIA, alguma vez efetuado no 

Concelho de Caminha. 

Este Senhor Deputado tentou impor a CENSURA num órgão que deveria ser o 

garante do bom funcionamento da DEMOCRACIA. Tentou que os textos e 

intervenções do PSD, fossem previamente CENSURADOS! 

Mas não contente, tentou também silenciar a voz livre da Imprensa local, tentou 

CALAR, todos os que ousam dizer a verdade! 

  

 

 



 

De uma forma baixa, inqualificável, e nada democrática, tentou com um tiro 

matar 3 pássaros. 

-Tentou silenciar o Grupo do PSD da A. Municipal, denegrindo a imagem do seu 

Líder, Deputado Rui Taxa. 

-Tentou fazer passar a ideia que o Jornal e a Rádio Jornal Caminhense seria um 

“pasquim” e estaria às ordens do PSD, chegando ao ponto anedótico de sugerir o 

corte de relações entre a Câmara Municipal de Caminha e o Jornal Caminhense. 

-O Partido Socialista de Caminha não consegue suportar que o confrontem com a 

verdade e cego não entende que os comunicados dos PSD, para além de 

legítimos, e de fazerem parte da democracia e debate de ideias que envolve os 

partidos, são enviados e publicados em toda a imprensa local, regional e nacional 

 

 

A bancada do Partido Socialista na Assembleia atentou contra a LIBERDADE DE 

EXPRESSÂO, e desferiu o maior ataque à democracia local, chegando ao ponto de 

sugerir o supervisionamento e censura das intervenções e formas de 

apresentação, do PSD! 

 

 

Pelos vistos em Caminha só há uma voz para ser ouvida, só há uma voz socialista 

para ser seguida. 

Esquecem-se os socialistas que o Jornal Caminhense, pelo seu passado, pode 

melhor do que ninguém demonstrar que sempre defendeu os interesses do 

Concelho de Caminha, da região onde se insere, do seu meio ambiente e de todos 

os valores culturais assim como do património e da identidade cultural e 

recreativa caminhense. 

Pelo seu passado podemos constatar que sempre informou com rigor, isenção e 

objectividade garantido independência política, religiosa e económica. 

Pelo seu passado se pode verificar que sempre tratou de igual modo as 

informações políticas, sindicais, credos religiosos e agentes económicos, com 

total respeito pela liberdade de informar e de quem informa. 

Sempre promoveu o pluralismo na informação que edita e publica. 



Plagiando o que foi escrito há dias, “ o reconhecimento do interesse público da 

liberdade de imprensa e o respeito pelo direito universal de qualquer ser 

humano à liberdade de expressão, são valores que definem a grandeza de uma 

sociedade moderna. Dão voz, testemunho e memória à vida em democracia. 

Promovem o diálogo”. 

Mas nada disto vale para o PS Caminhense, que se encontra obstinado a impor 

em Caminha a sua “verdade”, a sua “narrativa socialista” dos acontecimentos. 

Por aqui se pode ver como reina o pânico e o desnorte entre as hostes socialistas 

caminhenses. 

Vale tudo.  

Nós, PSD, só agradecemos. 

Cada vez estamos mais unidos, as nossas amizades cada vez mais sólidas, cada 

vez mais temos a certeza que estamos no caminho certo, que nos levará à vitória 

final. 

 

  


