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Freixo de Espada à Cinta vai dispor de 12,5 milhões de euros para 2018 

"Temos que continuar a reduzir a dívida do município, fazendo uma gestão de 

boas contas", diz a presidente da autarquia, Maria do Céu Quintas. 

A presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta anunciou esta quarta-feira que vai 

dispor de um orçamento de 12,5 milhões de euros que contempla investimentos em 

eixos “fundamentais” como a redução da dívida, apoio social ou requalificação 

urbanística.  

“Temos que continuar a reduzir a dívida do município, fazendo uma gestão de boas 

contas. Continuaremos a zelar pelo bem-estar social das pessoas com as medidas de 

apoio social já implementadas”, disse à Lusa a social-democrata Maria do Céu Quintas, 

presidente da câmara.  

A autarca transmontana disse, ainda, que vai prosseguir com a estratégia de promoção 

do concelho tendo em vista a rentabilização da economia, implementando iniciativas de 

divulgação e promoção territorial, que passam pelo Festival Freixo Literário, Mercado 

Medieval, Feira Ibérica dos Vinhos, Jornadas Gastronómicas do Bacalhau ou o festival 

das Sopas e Merendas.  

Na área urbanista, umas das prioridades passa pela reconversão da área envolvente ao 

antigo castelo medieval ou pela recuperação de imóveis no centro histórico, como é 

caso da Capela da Misericórdia. 
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Por seu lado, Nuno Ferreira, vereador na oposição, eleito pelo PS, argumenta que 

apenas receberam os documentos inerentes ao orçamento três dias antes de ser debatido.  

 

“Quando houve a possibilidade de debate, surgiram dúvidas em algumas rubricas e os 

esclarecimentos foram poucos ou nenhuns”, disse o vereador socialista.  

 

Os vereadores do PS na Câmara de Freixo de Espada à Cinta recordam que o orçamento 

proposto para o ano de 2017 excedeu o limite ornamental previsto.  

 

“O orçamento deveria ser de 12 milhões no final do ano e o que verificamos é que já 

estava em 13 milhões no final do terceiro trimestre de 2017, que coincide com o período 

de disputa eleitoral”, frisou.  

 

O orçamento municipal foi aprovado com os votos a favor do PSD e a abstenção do PS. 

 

O concelho fronteiriço de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, tem uma 

população residente de 3780 habitantes, segundos os Censos de 2011. 
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