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UMA VILA EM MUDANÇA
Na segunda edição da revista de Caldas das Taipas damos especial destaque às mudanças que aconteceram no ano de 2019 e 2020, as que estão em curso e as que perspetivamos estarem para vir.
A nossa comunidade queria uma mudança. E é uma revolução o que temos em curso. Nas pequenas coisas
do dia a dia, como a limpeza da nossa freguesia, dos nossos parques de lazer, no embelezamento dos nossos jardins, mas também nas grandes obras estruturantes que estão a mudar a face da nossa freguesia.
Mas a melhor mudança está em cada um de nós. Nos voluntários que com o seu trabalho melhoram a cada dia a nossa freguesia e nos cidadãos atentos que procuram a Junta de Freguesia para a resolução dos seus problemas e dos problemas de Caldas das Taipas. Os que nos envolvemos nos projetos comunitários. Todos nós que fazemos uma comunidade forte e unida!
É

por

tudo

isto

que

esta

Vila

é

diferente,

está

em

mudança

Desejamos a todos Boas Festas e um ano de 2021 com muita saúde!

e

só

pode

ficar

melhor!
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REQUALIFICAÇÃO DO ANTIGO MERCADO

UMA VILA EM MUDANÇA

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CÍVICO
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REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CÍVICO INICIOU EM NOVEMBRO

OBRAS EM CURSO
VÃO MUDAR A VILA
Há muito que os Taipenses ansiavam por uma inter-

novos e dos banhos velhos, prevendo-se a conclusão

venção no Centro da Vila. E é uma verdadeira revolução

global do projeto, incluindo a Avenida da República

o que está em curso. Não é só na Avenida da Repúbli-

e parte da Rua de Sto. António, em outubro de 2022.

ca que os passeios estão muito degradados e há muito

A Vila não é mais o pequeno aglomerado de casas,

tempo. Não só só os jardins precisam de outro cuidado

“com rosto de Vila e corpo de aldeia” como descreveu

ou que as árvores foram tombando com as intempé-

Ferreira de Castro, escritor que veraneava nas Caldas,

ries e abatidas por constituírem perigo. É todo o espaço

em busca do benefício das milagrosas águas termais

público que precisava de ser repensado, dando mais

e cujo busto colocado na praça central, ganhará ainda

espaço para os peões, conferindo maior atratividade

maior destaque com a intervenção em curso.

para o comércio de rua, para as esplanadas e para os
residentes da nossa Vila termal.
A obra que está em curso abrange sete ruas de Caldas
das Taipas. Um investimento de cerca de 5 milhões de

DOMINGOS BRAGANÇA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GUIMARÃES

euros, superior à requalificação do centro de Vizela, e
com um nível de qualidade igual ao que se faz de melhor nas cidades grandes de Portugal e da Europa. Terá

“A centralidade das Taipas é uma grande intervenção urbanística que será prolongada pela Alameda Rosas Guimarães, na envolvência ao Rio Ave e
que constituirá um centro de atração turística de
excelência.”

a duração de cerca de dois anos, dividida em várias fases, por forma a causar o menor constrangimento possível.
A primeira fase, junto à igreja, deverá estar pronta no
início da primavera, seguindo-se a zona dos banhos
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LUIS SOARES, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA
“Esta é uma intervenção importante que vai mudar
o coração da Vila das Taipas, mas também é uma
intervenção sensível pois alterará algumas rotinas,
pelo que a Junta de Freguesia procurará por um
lado ajudar à perceção pública da intervenção e por
outro ser a voz das questões colocadas pelos moradores e comerciantes no decorrer da intervenção.”

Caldas das Taipas é hoje um território com rosto de ci-

A TERRA ONDE A LUA FALA

dade em corpo de Vila. O bulício quotidiano dos comér-

Com o rosto de Vila e corpo de Aldeia, Caldas das
Taipas ostenta todas as louçanias do Minho. A quinhentos metros da via nacional, que a liga ao Mundo, termina o urbanismo: as duas avenidas transformam-se em estradas, as estradas ramificam-se
em caminhos. E é lá que a natureza minhota, de
milharais empenachados, choupos e salgueiros
onde se abraçam as vides, esplende em toda a sua
beleza. Beleza humilde, íntima, discreta, propícia,
como poucas, para os diálogos com o silêncio ou
com os arquipélagos de sombras e claridade que se
formam nos recantos do mundo vegetal. Alguns dos
milharais, longos e estreitos, correndo entre as sebes de árvores, que tantas vezes se unem em cima,
sugerem verdes naves, enquanto as videiras se estendem de tronco a tronco, como grinaldas. Cantam regatos ao lado dos nossos pés, cantam aves
nas franjas mais altaneiras, cantam insectos em
seus refúgios secretos, enchendo permanentemente a terra dum vasto ritmo sinfónico. E uma suave
poesia, dessas que despertam sentimentos eternos,
domina tudo. Ela irá sempre connosco até às margens líricas do Ave, que é, com a sua indolente curva, o diadema azul das Taipas. As pontes romanas,
quase ao rés da água, dir-se-ão entablamentos de
velhos templos submersos; o arvoredo romântico
fala de amor e certamente não há lua mais sugestiva e bela do que esta, que ao espelhar-se no rio
parece dizer-nos, baixinho, muito baixinho, como
se nos prometesse uma doce aventura dos sentidos:
– Não partas! Fica e sonha... Eu voltarei amanhã...
Ferreira de Castro
[Notícias de Guimarães, 29 de Setembro de 1963]

cios, dos serviços, das escolas contrastam com a ideia
bucólica e rural da aldeia de Ferreira de Castro. Mas,
apesar de tudo, há características que permanecem
intactas e que esta reabilitação acaba por valorizar: as
duas avenidas e as vistas sobre os “milharais empenachados, choupos e salgueiros”, espécies que em conjunto com a brigada verde se estão a replantar; a margem do Ave e dos seus ribeiros que aqui se quedam e
que vão ganhando vida, outrora perdida; ou o “arvoredo romântico” que será mantido, cuidado e substituído
sempre que necessário.
No final quando tudo se encerra, a Vila manterá a
“beleza humilde, íntima, discreta, propícia, como
poucas para os diálogos com o silêncio”. Na noite a Lua continuará a espelhar-se no Rio e dirá a todos os que aqui vivem, trabalham e nos visitam:
“Não partas! Fica e sonha… Eu voltarei amanhã.”
Excertos do texto de Ferreira de Castro “A terra onde a lua
Fala” escrito para o Jornal Notícias de Guimarães, a 29 de
setembro de 1963 (ver texto original na caixa ao lado).
Ruas a intervencionar - Avenida da República, Rua de Santo António, parte da Rua Padre
Silva Gonçalves, Rua Dr. Alfredo Fernandes,
Avenida Trajano Augusto, Rua Reitor Antunes
Machado, parte da Rua António Barros e parte da Alameda Rosas Guimarães
Investimento - Cerca de 5 milhões de euros
Prazo da empreitada - 24 meses
05
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COMPONENTE AMBIENTAL
De acordo com a avaliação fitossanitária realizada em 2016
pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, serão substituidas as árvores assinaladas como em muito mau estado e
em risco de queda e serão preservadas todas as árvores em
bom estado, que não conflituem com a execução do projeto.
Será trazida à superfície a Ribeira da Canhota, que se encontra encanada na Rua Dr. Alfredo Fernandes e que permitirá
detetar e resolver focos de poluição existentes.
Ao nível dos espaços verdes o projeto prevê o aumento da
superfície destinada a área verde e jardim.

No espaço central entre a igreja matriz e o cruzeiro, que estará ao mesmo nível e definido como
espaço partilhado, plantar-se-ão 10 novos exemplares (4 Plátanos e 6 Tílias); no espaço entre a
Junta de Freguesia e a frente de moradias e marcado pela nova geometria de cinco bancos de
betão prefabricado, plantar-se-á um conjunto de
8 Jacarandás, pontuando o lugar com a sua floração sazonal; assumindo-se como opção transversal em todo o âmbito de intervenção três Gingko
biloba pontuarão estrategicamente esquinas no
espaço informal; uma laranjeira (Citrus sinensis)
lembrará o uso do pequeno equipamento como
antiga frutaria.

CURIOSIDADE

COMPONENTE DE ENGENHARIA
O projeto prevê a revisão da rede de recolha de águas do
Centro das Taipas que se concentram na Ribeira da Canhota,
de modo a ser possível evitar as inundações na zona mais
baixa da freguesia.
Serão instalados na zona central da Vila equipamentos de
recolha de resíduos enterrados, que permitirão substituir o
sistema de recolha e de pagamento de resíduos sólidos urbanos, para o sistema Pay as you throw (PAY-T).
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COMPONENTE CULTURAL
Os trabalhos prévios de sondagens de arqueologia têm como
fundamento a pesquisa e preservação do património arqueológico, particularmente do tempo da ocupação romana.
A empreitada é acompanhada por técnicos de arqueologia
da Câmara Municipal de Guimarães, que reportará à Direção
Regional de Cultura os trabalhos desenvolvidos e os achados.
O projeto prevê na sua execução a valorização de alguns aspetos relevantes da cultura, história e tradições da Vila.

CURIOSIDADES

2

3

1

1. Fonte D. João VI vai voltar a jorrar água e na parte cimeira será instalado um espelho de água. 2. O nicho da capela
de Santo António regressará ao espaço onde existiu a capela. 3. Em homenagem ao património industrial da cutelaria, serão gravadas no pavimento do centro das Caldas das Taipas, todas as Marcas de Cutelaria de Guimarães.
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ALAMEDA ROSAS GUIMARÃES GANHA
MAIS ESPAÇO PARA JARDIM E PEÕES
Quantas cidades têm uma Alameda, o charme de uma
boulevard? Caldas das Taipas tem uma. Malcuidada há
anos demais, é certo, mas tem. E deve-a a José Francisco Rosas Guimarães (ver caixa de texto abaixo), cujo
busto permanece desde 1990, esfíngico, no início da
Alameda, cujo nome emprega a toponímia desta importante artéria, que liga o centro de Caldas das Taipas
ao Parque de Lazer, na margem do Rio Ave.

charme de uma boulevard, com passeios reabilitados e
largos. Espaços verdes cuidados, zonas de descanso e
iluminação e uma nova praça ao fundo. José Francisco
Rosas Guimarães continuará na Alameda, no nome e
fisicamente.
Serão plantadas cerca de 40 árvores: Acer Pseudoplatanos (plátanos), Quercus Robles (carvalhos), e tilia tormentosa (tílias).

Uma Alameda é uma rua densamente povoada por
árvores e dedicada principalmente ao trânsito de pessoas. É um espaço de convívio e de encontro. É tudo
isto que esta intervenção pretende fazer ressurgir. O

Até lá são 6 meses de obra, 370 mil euros de investimento para que esta Alameda reganhe o charme que
quase sempre a caracterizou.
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CURIOSIDADE
JOSÉ FRANCISCO ROSAS GUIMARÃES
Integrada no programa das comemorações dos
50 anos de elevação de Caldas das Taipas à
categoria de vila, a 19 de junho de 1990, pelas
19h30m, foi inaugurada na Avenida do Parque,
um busto de homenagem a José Francisco Rosas
Guimarães e descerrada uma placa comemorativa e toponímica (Alameda Rosas Guimarães).
José

Francisco

Rosas

Guimarães

ocupou

o cargo de vereador municipal, Presidente da Junta de Turismo da Estância Termal
das Taipas e de Presidente da Assembleia
Geral da Empresa Termal das Taipas, SARL.
António José Oliveira, historiador

Renovação dos passeios e mais espaço para
peões
Mais zonas de descanso com novo mobiliário
urbano e sistema de iluminação
Mais área verde e Jardins cuidados
Uma nova praça ao fundo do parque
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ANTIGO MERCADO ALBERGARÁ
EXPOSIÇÃO DA VILA DAS TAIPAS
O que tem em comum Caldas das Taipas com o Porto,

está preparado para funcionar como espaço de con-

com Lisboa, com Madrid ou com Londres? Um mercado

ferências, seminários, espetáculos culturais de lo-

convertido em espaço de cultural, turístico e de convívio.

tação reduzida (cinema, música, teatro, dança, etc.)

O mercado do Bolhão também a ser reabilitado, o Mercado da Ribeira, o Mercado de San Miguel ou O Borough

A Junta de Freguesia está já a trabalhar o concurso pú-

Market são conceitos inspiradores, para um espaço

blico para a concessão dos espaços de restauração e

que se pode rapidamente converter num “spot” de con-

bebidas, que também contribuirão para a movida do

vívio e de lazer, para os jovens e para os menos jovens.

espaço e de Caldas das Taipas.

O antigo mercado será um espaço cultural, turísti-

A obra que se iniciou em junho de 2020, terá a duração

co e de convívio, dotado de um espaço multifuncio-

de 12 meses e o espaço está previsto entrar em funcio-

nal que albergará uma exposição permanente sobre

namento no verão de 2021.

a história da vila das Taipas e do próprio edifício e
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Edição da Comissão de Iniciativa, década de 30 do Séc. XX
(Coleção de Raimundo Fernandes)

CURIOSIDADES
Para além da importância social, cultural e artística do

cipal, foram deslocados do antigo jardim públi-

antigo mercado, cuja construção remonta a 1911, pos-

co do Toural de Guimarães, datados de 1878.

sui referenciais únicos no quadro do património cultu-

Não desvalorizando uma vocação eminentemen-

ral, móvel e imaterial: história e tradições.

te turística, este novo equipamento cultural deverá afirmar-se, antes de mais, como um espaço onde

Trata-se de um património único no concelho de Gui-

as gentes de Caldas das Taipas de hoje se possam

marães, que tenderá a apagar-se, como resultado da

reencontrar com as suas raízes, capaz de se afirmar

erosão pelo tempo e do pendor para o esmagamento

como um factor de consolidação da identidade local.

dos traços de identidade locais e regionais, resultante
da tendência para a massificação e para a uniformiza-

Neste equipamento cultural irá relacionar-se a precoci-

ção cultural que marca a contemporaneidade.

dade da existência do mercado em 1911 e do matadouro, com a dinâmica da indústria termal e hoteleira das

Para ajudar a salvaguardar e a resgatar do esquecimento
ção

de

um

esse

património,

percurso

propõe-se

expositivo

de

a

Caldas das Taipas.

cria-

referência

As próprias festividades de São Pedro, cuja fei-

da cultura, da história e da identidade locais.

ra franca, remonta a meados do século XIX, constituirá

um

dos

temas

Não esqueçamos que o gradeamento, o muro
de suporte, bem como o portão de entrada prin-

António Oliveira, historiador
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a

incluir

neste

espaço.
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RUA DO PEDRAÍDO

UMA VILA QUE CUIDA DO ESPAÇO PÚBLICO
RUA DA LAMA
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A nossa freguesia não se faz só do centro. A Junta de
Freguesia tem realizado intervenções em ruas importantes. Depois de em 2018 terem sido inauguradas a Rua da Charneca, a Rua e Travessa da Faísca e
a Rua Bento Ribeiro Salgado Barreto, no ano de 2020
a Junta de Freguesia construiu a redes de águas pluviais e pavimentou a Rua do Pedraído e da Lama e
reparou a rede de águas pluviais na Rua da Baiona.
Continuamos com o investimento na recuperação
de passeios, depois de muitos anos sem qualquer
conservação. Foram reparados os passeios na Rua
Reitor Antunes Machado e na Rua da Taipa, depois
de já terem sido reparados os passeios na Rua Padre Silva Gonçalves e na Avenida dos Bombeiros.

PEQUENAS REPARAÇÕES

NOVO MOBILIÁRIO URBANO

PASSEIOS RUA REITOR ANTUNES MACHADO

APOIO ÀS ESCOLAS

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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ENTRADA SUL DA VILA COM DIFERENTES COLORAÇÕES AO LONGO DO ANO

UMA VILA QUE CUIDA DO AMBIENTE
PROJETO TAIPAS A FLORIR
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JUNTA DE FREGUESIA DE CALDELAS SUBMETEU O PEDIDO DE CLASSIFICAÇÃO DA PRAIA SECA COMO PRAIA FLUVIAL

PRAIA SECA COM CONDIÇÕES PARA SER A
PRIMEIRA PRAIA FLUVIAL CLASSIFICADA DO
RIO AVE A SEGUIR À BARRAGEM DO ERMAL
Há muitos anos que os taipenses reclamavam por uma
praia fluvial. Depois da construção do Parque de Lazer
da Praia Seca, a Junta de Freguesia realizou análises
às águas do Rio Ave, sem as quais não seria possível a
classificação da Praia Seca, como a primeira praia fluvial do concelho de Guimarães. Assim, no passado mês
de outubro de 2020, a Junta de Freguesia submeteu a
candidatura da Praia Seca a praia fluvial, classificação
que poderá ser obtida já no ano de 2021.

CURIOSIDADE
O Rio Ave foi um dos rios mais poluídos da Europa e por isso, com exceção da Barragem do
Ermal, não há nenhuma praia classificada entre
Vieira do Minho e Vila do Conde. No ano de 2020
a Praia Seca foi muito procurada por banhistas e
com base nos resultados das análises da água,
realizadas por laboratório acreditado, pode-se
dizer que o Rio Ave nas Taipas corre limpo e com
condições de ser utilizado para banhos.

“A defesa do nosso património natural é a nossa paixão.
Estamos confiantes que vamos finalmente devolver o
Rio aos Taipenses, obtendo a classificação da primeira
praia fluvial ao longo do Rio Ave e concluindo a limpeza
e o trilho na margem do Ave, desde a Praia Seca até às
Levadas” disse o Presidente da Junta.
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INAUGURAÇÃO DO PARQUE
DE LAZER DA PRAIA SECA
O Parque de Lazer da Praia Seca foi inaugurado a 27 de

A Praia Seca é também um dos pontos por onde pas-

outubro de 2019, pelo Presidente da Câmara Munici-

sa o trilho ecológico do Ave que permite realizar uma

pal de Guimarães, Domingos Bragança, pelo Vice-Pre-

caminhada na margem do rio até ao Parque de Lazer.

sidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta
Machado e pelo Presidente da Junta de Freguesia, Luis
Soares.
A comunidade correspondeu ao convite da Junta de
Freguesia e coloriu a inauguração de um espaço, que
estava na memória de todos os taipenses e que era, há
muito tempo, reclamada a sua reabilitação.
Assim, o novo parque de lazer passou a dispôr de um
areal junto ao Rio Ave, uma área de prado, mesas e
grelhadores, lavatórios, que foi melhorado no ano de
2020, com a colocação de instalações sanitárias e bar,
equipamento de recolha e separação de resíduos, ecopontas e papachicletes.
16
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Domingos Bragança destacou a política ambiental desenvolvida pela Câmara Municipal, o envolvimento da comunidade, Juntas de Freguesia e
Brigadas Verdes.
“Gostaria de lançar o desafio de construir um percurso ao
longo da margem do rio ave, pedonal e/ou ciclável onde
for possível, desde Donim até Serzedelo ou Ronfe. Este é
um desafio que pretendemos seguir, consciente que vai
demorar muito tempo, mas com o trabalho das Juntas de
Freguesia e Brigadas Verdes podemos tornar possível este
percurso, englobando todo o território”

O Presidente da Junta de Caldelas, Luís Soares,
considerou que este “é um dia particularmente
feliz para a comunidade”
“Com a inauguração da 1ª fase, é possível às pessoas
usufruirem do nosso património e serem, também,
fiscalizadores. A nossa expetativa é continuar a acrescentar valor ao projeto ambiental a decorrer na nossa
Vila. Temos o sonho e vamos trabalhar para que este
espaço seja classificado como a primeira praia fluvial
do concelho de Guimarães pela Agência Portuguesa
do Ambiente”.

Em representação da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado sublinhou que “esta obra
é a 1ª fase de um projeto muito mais ambicioso”
“Recordo que em 2015, a montante das Taipas, existiam
situações não controláveis de focos de poluição e realizou-se um trabalho de muita intensidade e os episódios
de poluição reduziram consideravelmente”. Em simbiose
com a estratégia de política ambiental da Câmara de Guimarães, o Presidente a Agência Portuguesa do Ambiente
assumiu a elaboração de um protocolo para cofinanciar,
agora, a ligação entre o Parque de Lazer da Praia Seca e o
Parque no Centro das Taipas.
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Os nossos Parques são os nossos cartões de visita
e têm tido uma manutenção quotidiana. A limpeza e higiene urbana, a manutenção dos espaços
verdes e do nosso património natural, parques,
árvores, jardins e margens do rio, têm sido prioridade para a Junta de Freguesia.

CUIDAR DOS ESPAÇOS VERDES

Por este motivo plantamos mais de 100 árvores
nos últimos 3 anos; adquirimos material de corte e manutenção de que é exemplo o novo trator
corta-relva; e também reforçamos o número de
trabalhadores e voluntários da Brigada Verde, que
garantem a manutenção dos espaços verdes.

PARQUE DE LAZER DA PRAIA SECA

PODAS DAS ÁRVORES

PARQUE DE LAZER DA QUINTÃ

PARQUE DE LAZER
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BENEFICIAÇÃO DE JARDINS

LIMPEZA DAS BERMAS E SARJETAS

PARQUE DE LAZER DAS CAMÉLIAS

LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO AVE

LIMPEZA DA RIBEIRA DA AGRELA

LIMPEZA DAS RIBEIRA DA CANHOTA

19

CALDAS DAS TAIPAS - 2019 E 2020 EM REVISTA

1º ANIVERSÁRIO DO PROJETO TAIPAS A FLORIR

PRACETA RAMALHO ORTIGÃO

Este é um projeto pioneiro em Portugal, de envolvimento da comunidade, que torna a nossa Vila
ainda mais bonita. O projeto “Taipas a Florir” tem
uma base comunitária que envolve associações,
empresas, instituições diversas, cidadãos, Brigada
Verde das Caldas das Taipas e poder local (Junta de
Freguesia e Câmara Municipal). O projeto Taipas a
Florir envolve assim os habitantes da vila, as escolas, a esfera pública e a privada, pela preservação do
património natural, que pinta a vila de verde e de todas as cores das plantas, que crescem no seu solo.

RUA DA CHARNECA

O projeto Taipas a Florir continua a acolher novos
espaços e voluntários. Para formalizar o cuidar destes espaços públicos, são colocadas placas “Taipas a
Florir”, com inscrições que formalizam publicamente a partilha da responsabilidade. Caldas das Taipas
tem uma área verde muito extensa e só com a ajuda
de todos, é que podemos fazer com que a qualidade
dessa área, seja orgulho para os Taipenses e reforce
o nosso sentimento de pertença.
Mais de 100 espaços a florir
119 cuidadores
32 lojistas
81 cidadãos

EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA

6 instituições
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OS ANIMAIS
SÃO NOSSOS AMIGOS

INSTALADOS DISPENSADORES DE
SACOS PARA DEJETOS CANINOS
Laçamos o projeto ‘Os animais são

PARQUE CANINO DAS CALDAS
DAS TAIPAS PRONTO

nossos amigos’ e instalamos os

A Junta de Freguesia promoveu a

primeiros dispensadores de sacos
para dejetos de animais. Ter um
animal de companhia significa responsabilidades e regras, que devem ser seguidas pelos seus donos.
O projecto «Os animais são nossos
amigos», pretende sensibilizar para
o cumprimento das regras em vigor, criando condições que contribuam para o bem-estar dos animais

criação do Parque Canino das Caldas das Taipas, o primeiro parque
canino no concelho de Guimarães.
Localizado na Rua Custódio da Costa Ferreira Pinto. Neste momento
o parque já está concluído, aguardando apenas o levantamento das
medidas sanitárias, que permitam a
sua inauguração e utilização.

AQUI HÁ GATO | COLÓNIA DE
FELINOS ERRANTES
Está pronta e instalaremos em 2021,
uma casa para gatos na Avenida dos
Bombeiros Voluntários. Este projeto tem como objetivo dar condições
a uma colónia de felinos errantes,
que é cuidada por moradores locais.
Assim será possível controlar a praga de felinos errantes, nomeadamente recolhendo os animais, proceder à sua esterilização e devolver
os animais a uma nova casa! Uma
colónia saudável permite o contro-

e dos cidadãos em geral, em nome

lo de pragas e promove o respeito

da qualidade ambiental.

pela biodiversidade. Aqui há gato! E
eles são nossos amigos!
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BANCO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE

UMA VILA QUE CUIDA DAS PESSOAS

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS A TODA A POPULAÇÃO
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GABINETE DE AÇAO SOCIAL
O Gabinete de Ação Social (GAS) da Junta de Freguesia de
CaldelaS, surgiu da necessidade de fazer face às efetivas
necessidades da população, assegurando o atendimento e
o acompanhamento de pessoas e famílias, em condição de
vulnerabilidade e exclusão social, bem como em situação de
emergência social.
O trabalho desenvolvido pelo GAS da Junta de Freguesia,
pressupõe uma articulação constante com outros agentes de
intervenção social da comunidade, numa dinâmica de intervenção em rede alargada.

Relativamente à distribuição de equipamentos
de proteção individual, em parceria com o Município, a Junta de Freguesia, através dos nossos
voluntários, distribuiu 7.000 máscaras, à razão
de duas máscaras por cada habitação.
Foi disponibilizado ao comércio tradicional gel
desinfetante. A Junta de Freguesia adquiriu e
entregou, ainda, gel desinfetante a todas as Associações da Vila das Taipas com o objetivo de
sensibilizar e preparar a retoma da atividade associativa.

MÁSCARAS E ÁLCOOL GEL

BANCO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE
E FUNDO DE SOCORRO SOCIAL
Foram apoiadas mais famílias pelo Banco de Bens de Primeira Necessidade, tendo a Junta de Freguesia angariado bens
alimentares e de higiene na comunidade e reforçado com o
seu orçamento, os cabazes entregues com alimentos mais diversificados (legumes, frutas, carne e peixe), que estão a ser
adquiridos no comércio tradicional da Vila e cuja a composição é definida por especialistas em Nutrição.
Também foi reforçado o Fundo de Socorro Social que é uma
verba que se destina ao pagamento de despesas diversas de
famílias em situação de vulnerabilidade. Em virtude da pandemia, este fundo foi reforçado pela Junta de Freguesia, para
ajudar quem mais precisa.
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PASSEIOS SOCIAIS
No ano de 2019 a Junta de Freguesia deu continuidade ao plano de passeios sociais. Esta medida contempla a realização
de um passeio mensal, que, para além da sua função cultural,
recreativa e de lazer, promova a inclusão e o o envelhecimento ativo e combata a desigualdade social.
Os passeios sociais promovem a socialização, o estabelecimento de laços sociais e da partilha de vivências.
No âmbito da pandemia, os passeios sociais encontram-se
suspensos de acordo com as orientações da Direção Geral
de Saúde.

Após um período exclusivamente online, onde a
iniciativa Domingos Ativos foi promovida no Facebook da Junta de Freguesia, os Domingos Ativos retomaram as atividades físicas presenciais,
ao ar livre e com todas as condições e segurança.
A iniciativa ‘’Domingos Ativos’’ teve início em 2018
e tem como objetivo a promoção de hábitos de
prática desportiva na população, incentivando a
hábitos de vida saudável, generalizando o acesso
à prática do desporto, orientado por Professor.

ATIVIDADES DESPORTIVAS

ECS - CENTRO DE CONVÍVIO SÉNIOR
Seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde, o
Espaço de Convívio Sénior foi encerrado, antes mesmo de ter
sido decretado o Estado de Emergência.
Apesar disso, o Gabinete distribuiu semanalmente planificação de atividades aos utentes, para que estes se possam
manter ativos no período de confinamento. Simultaneamente, as visitas domiciliárias permitiam estabelecer contacto, à
distância de segurança, com os utentes, perceber do que precisavam, prestar algum apoio e sensibilizar para a necessidade de cumprir o decreto do Estado de emergência.
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VACINAÇÃO ANTIPNEUMOCÓCICA + 65
Este é um programa da Junta de Freguesia que se destina a
apoiar idosos, com idade igual ou superior a 65 anos, em condição de vulnerabilidade económica e social, residentes na
Freguesia de Caldelas, que, por falta de recursos financeiros,
se encontrem impossibilitados de adquirir a vacina da pneumonia, atualmente recomendada em Portugal.
O Programa de Vacinação da Junta de Freguesia prevê a
comparticipação do valor total da vacina antipneumocócica
(pneumonia).

A definição de um programa de ensino à distância, motivou a Junta de Freguesia à definição
de um projeto de recolha de equipamentos informáticos, doados ou emprestados, que foram
disponibilizados à Escola, para empréstimo aos
alunos do Agrupamento e da Escola Secundária,
com residência nas Caldas das Taipas.
Com o objetivo de suprir necessidades, a Junta
de Freguesia adquiriu e ofereceu às escolas 10
câmaras web.

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

NÓS VAMOS POR SI
O Programa “Nós Vamos por si”, foi pensado para evitar as
deslocações que podiam pôr em risco a saúde da população,
especificamente os mais idosos, pessoas pertencentes a grupo de risco ou pessoas com dificuldade de locomoção.
Com um grupo de voluntários a Junta de Freguesia promoveu este projeto, que veio para ficar, e que se destina à encomenda, compra e entrega, de bens alimentares; compra e
entrega de medicamentos da farmácia; pagamento de Serviços (Fatura de água, luz ou outros serviços essenciais, apoio
e encaminhamento de outros serviços urgentes, e entrega de
documentos da Junta de Freguesia no domicilio).
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RECEÇÃO AO EMIGRANTE E TURISTA 2020

UMA VILA QUE VIVE A CULTURA
FESTAS DA VILA E SÃO PEDRO 2019
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A CULTURA NÃO PODE PARAR
Podemos afirmar que a Cultura é uma das áreas fortemente afetada pela pandemia. Ninguém imaginava interromper as tradições populares, como os concertos no São Pedro ou um verão sem os concertos nos Banhos Velhos. Em 2020, no período de pandemia, a Junta de Freguesia não desistiu e assim que foram definidas as normas
da Direção Geral da Saúde para os espetáculos culturais, retomou a programação.

ANIMAÇÃO DE VERÃO 2019

FESTIVAL DE REISADAS

2019 | ALGUMAS INICIATIVAS

2020 | ALGUMAS INICIATIVAS

Festival de Reisadas

Festival de Reisadas

Programa Excentricidade

Programa Excentricidade

Baile de Carnaval Intergeracional

Comemorações do 25 de abril de 1974

Comemorações do 25 de abril de 1974

Comemorações dos 80 Anos de Elevação a Vila

Festival de Música Religiosa de Guimarães

Exposição “Caldas das Taipas na coleção da Muralha”

Jornadas Europeias do Património

Animação de Verão

Programação Cultural dos Banhos Velhos

Receção ao Emigrante e Turista

Festas da Vila e São Pedro

Jornadas Europeias do Património

INATEL - Encontro de Folclore das Caldas das Taipas

Concerto do Quarteto de Cordas de Guimarães

Animação de Verão

Teatro de Natal nas Escolas Básicas

Receção ao Emigrante e Turista - Festa do Emigrante

Concerto da Orquestra do Norte

2ª Gala “A Terra onde a Lua fala“
Teatro de Natal nas Escolas Básicas
Caldas das Taipas - Vila Natal
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COMISSÃO DE FESTAS DAR VIDA À VILA

FESTAS SINGULARES
NUM ANO SINGULAR
As medidas decretadas pelo governo, no âmbito da
pandemia de covid19, proíbiram a realização de festas
populares, por isso a Comissão de Festas Dar Vida à
Vila, a Paróquia de Caldas das Taipas, a Junta de Freguesia de Caldelas e o Município de Guimarães, uniram
esforços para assinalar duas datas importantes para a
Vila de Caldas das Taipas: o 19 de junho (elevação de
Caldas das Taipas a vila) e o 29 de junho (dia de São
Pedro).

DAVID SILVA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FESTAS
“Estamos tristes por, neste ano de 2020, não podermos dar continuidade, às grandiosas festas que
até aqui realizamos. Sabemos todos que não estão
garantidas as condições de saúde e respetivas autorizações para a concentração de público, realização de espetáculos, divertimentos, e procissão, por
exemplo, da forma como até aqui foram realizados
devido à pandemia. Tomamos atempadamente a
decisão de cancelar as festas sabendo também a
responsabilidade que temos, todos, de colaborar
para melhorar a situação epidemiológica do país.”

O Coração da Vila recebeu a habitual iluminação festiva e foi autorizada a instalação de algumas roulotes de
farturas, que trazem os sabores e cheiros de romaria
às Caldas das Taipas. Tendo ainda em conta a proibição de realização de procissões, a Comissão de Festas
assegurou a transmissão online, das eucaristias de São
Pedro, numa parceria com a Paróquia de Caldas das
Taipas e Jornal Reflexo.
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CORETO ILUMINADO ASSINALA SIMBOLICAMENTE A VILA NATAL

SEM VILA NATAL
MAS COM NATAL NA VILA
A tradicional Vila Natal não se realizará, mas serão
mantidas as iluminações do centro da Vila. Ponderada
a situação Sanitária, as organizações decidiram que a
época natalícia terá de ser vivida e adaptada as circunstâncias que vivemos.

UMA PEÇA DE TEATRO
E UM LIVRO PARA CADA ALUNO

“O Mercado de Natal é uma iniciativa importante de
apoio ao comércio local, implementado em 2017 nas
Caldas das Taipas, mas sabemos que este é um ano
atípico, e tal como está acontecer em várias cidades e
seguindo as recomendações e orientações de saúde, a
Vila Natal que nos proporcionou em 2017, 2018 e 2019
momentos de convívio e aglomeração não se irá realizar.” – disse David Silva, Presidente da Comissão de Festas. As iluminações da Vila das Taipas serão mantidas
“para que o caminho difícil e escuro atravessado pelo
Comércio Local possa ser iluminado”. O programa foi
adaptado a pensar nas crianças, pelo que grande parte
das iniciativas decorrerão nas Escolas Básicas da Vila.
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ESCOLAS BÁSICAS DA VILA DEIXAM
MARCA NA CRIAÇÃO LITERÁRIA
Edição em papel foi possível com apoio da Junta de Freguesia.
Livros feitos por crianças, para crianças, mas que todos os Taipenses deveriam ler!

2019 | TAIPINHAS MOSTRA A SUA VILA
LIVRO DA ESCOLA BÁSICA DA CHARNECA

2’020 | A LENDA DA ARA DE TRAJANO
LIVRO DA ESCOLA BÁSICA DO PINHEIRAL

Com texto dos alunos 4º ano Escola Básica da Charneca

O livro “A Lenda da Ara de Trajano”, com autoria dos

2017/18 e ilustração de Cristina Araújo, com colabora-

alunos do 3.º e 4.º anos da Escola Básica do Pinheiral

ção dos alunos do 3ºano (2018/19), o Livro “Taipinhas

2019/2020 foi apresentado no dia 19 de junho de 2020,

mostra a sua Vila”, nasce do deslumbramento dos alu-

integrou a comemoração do 80º Aniversário de eleva-

nos do 4º ano de escolaridade da EB da Charneca (ano

ção de Caldas das Taipas a Vila. Retrata a lenda da Ara

letivo 2017/18) pela história da Vila de Caldas das Tai-

de Trajano, também conhecida como Penedo da Mou-

pas, quando participam numa visita de estudo pelo pa-

ra.

trimónio local.
Esta obra, que dignifica a Escola do Pinheiral e o AgruApresentado em 19 junho de 2019, o livro conta a his-

pamento de Escolas, teve a participação e envolvimen-

tória de uma terra de cutelarias, onde nasce a prota-

to dos Encarregados de Educação, acompanhamento

gonista desta história, a Taipinhas, uma colher mági-

científico pelo historiador António José de Oliveira e

ca que guiará todos nesta aventura pelos locais mais

Ilustrações de Diogo Silva, pai de um aluno. Este livro

importantes da Vila de Caldas das Taipas. A Junta de

resulta, ainda, de uma profícua colaboração com a Jun-

Freguesia apoiou a impressão dos livros e ofereceu um

ta de Freguesia de Caldelas, com o município de Gui-

exemplar a cada um dos alunos.

marães e com a Associação de Pais do Pinheiral.
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UMA VILA QUE RECONHECE A HISTÓRIA
A Assembleia de Freguesia de Caldelas, deliberou por unanimidade, em dezembro de 2019, sob proposta da Junta
de Freguesia de Caldelas, atribuir Medalhas de Honra da Freguesia, aos cidadãos que desempenharam as funções de Presidente de Junta desde 1976 e ao diretor aposentado em 2019 do Agrupamento de Escolas das Taipas,
reconhecendo o excecional exercício de atividades de interesse humano e altamente relevantes, com expressão
efetiva e duradoura, na história da freguesia. Em virtude da pandemia de COVID19 no ano de 2020, a Junta de
Freguesia, a Mesa da Assembleia de Freguesia, bem como os Líderes das Bancadas Parlamentares, foram do entendimento unânime que as condições não conferiam a dignidade, o justo e merecido reconhecimento público,
de todos aqueles que se pretendia distinguir, pelo que a imposição das condecorações foi adiada para 2021.

Mário Manuel Remísio
Dias de Castro, eleito
Presidente da Junta de
Freguesia de Caldelas,
nas eleições de 12 de dezembro do ano de 1976.

Domingos da Silva Maia
cidadão a seguir posicionado e que substituiu
Mário Manuel Remísio
Dias de Castro, eleito nas
eleições de 12/12/1976.

Domingos Marques de
Sousa, eleito Presidente
da Junta de Freguesia de
Caldelas, nas eleições de
12/12/1982.

Porfírio Oliveira Martinho, cidadão que substituiu Domingos Marques
de Sousa, eleito nas eleições de 12/12/1982.

Francisco Pires da Costa
e Silva, eleito Presidente da Junta de Freguesia
de Caldelas, nas eleições de 16/12/1979 e
15/12/1985.

Carlos Manuel Remísio
Dias de Castro, eleito Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, nas
eleições de 17/12/1989,
12/12/1993, 14/12/1997
e 16/12/ 2001.

Constantino João Quintas
Veiga, eleito Presidente
da Junta de Freguesia de
Caldelas, nas eleições de
09/10/2005, 11/10/2009
e 29/09/2013.

Mário António Oliveira
Rodrigues, Diretor cessante do Agrupamento
de Escolas das Taipas,
função que desempenhou durante 25 anos.
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HORTO COMUNITÁRIO

UMA VILA QUE PREPARA O FUTURO

CASA MORTUÁRIA
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TRILHO ECOLÓGICO DO AVE
Vivemos há demasiados anos de costas voltadas

2ª fase do projeto, prevemos continuar o trilho até às le-

para o Rio. Há mais de 30 anos que se deixou de po-

vadas, no limite da freguesia com S. Clemente de Sande.

der percorrer a margem do Rio, desde o Parque de

Se ainda não conhece, vale a pena uma caminhada!

Lazer e a Praia Seca. A vegetação, muita dela infes-

Ouvir o silêncio do Ave e contemplar a beleza da água.

tante, inundou a margem. A autóctone, salgueiros

Com sorte avista uma rola, um gaio ou um pintassilgo e

e amieiros foram muito mal tratados, em alguns ca-

no rio Ave um barbo ou uma boga.

sos erradamente abatidos, o que fez com que a margem fosse sendo desgastada pelo rio e pela água.

CALDAS DAS TAIPAS
ECO-FREGUESIA NÚMERO UM DE PORTUGAL

Foi o que encontramos no passado mês de julho
quando se iniciou a primeira fase de construção do

A Vila de Caldas das Taipas obteve o Galardão Eco-Freguesia XXI com a melhor classificação a nível nacional e a pontuação de 87%.
Este é uma recompensa das boas práticas
nos domínios social, económico e ambiental.
Este galardão foi atribuído aos Taipenses, às
Instituições e às Associações, que estão a assumir de forma clara um objetivo pelo compromisso da sustentabilidade. As 5 Eco-Escolas da
Vila também já receberam o respetivo galardão.

trilho ecológico ao longo da margem, que deu novas perspetivas sobre o Rio, sobre as Taipas, pôs a
nú o património agrícola, as culturas, as noras, um
antigo aqueduto e sobretudo, permitiu devolver a
margem a todos os que nela queiram caminhar.
Estamos, ainda, a concluir o último trecho da primeira
fase, faltando a ligação entre o Parque de Campismo e
o Parque de Lazer, embora já seja transitável. Instalaremos, também, a sinalética ao longo do percurso, zonas
de descanso e requalificaremos as noras agrícolas. Na
33
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NOVO PARQUE SERÁ UMA DAS PORTAS DE ENTRADA DO TRILHO ECOLÓGICO DO AVE

PARQUE DAS LEVADAS
O Município de Guimarães está a elaborar o estu-

projeto paisagístico, que confira valor acrescentado a

do prévio para a intervenção na Variante da vila

um terreno que está baldio e que se constitua como

das Taipas, entre a entrada principal da Vila e a Ro-

uma Parque altaneiro, mira rio, uma zona de lazer, a

tunda com o monumento ao Cutileiro. Nesse per-

primeira porta de entrada no trilho ecológico do Ave.

curso pretende-se instalar, para além da paragem
central de autocarros (plataforma intermodal), com

A segunda fase do projeto pretende alargar o Parque

estacionamento para automóveis e veículos pesados,

de Lazer até à zona das Levadas e dotar aquela zona

na margem ribeirinha do Ave, o Parque das Levadas.

ribeirinha de Parque de Merendas, equipamentos desportivos, infantis, para jovens, para lazer, bem como

No próximo ano, a Junta de Freguesia pretende iniciar

criar uma zona de estacionamento para excursionistas

a primeira fase da construção do Parque das Leva-

e visitantes do Parque. O Parque das Levadas aumen-

das, no terreno que já é do domínio público e que é a

tará ainda o pulmão verde de Caldas das Taipas e apro-

porta da entrada da Vila. Procuraremos executar um

ximará ainda mais a Vila do nosso Rio Ave.
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NOVA ROTUNDA PERMITIRÁ REDUZIR A PERIGOSIDADE DO CRUZAMENTO

ROTUNDA BOUCÓS/RABATA
A pedido da Junta de Freguesia, a Câmara Munici-

processo, para que o Município lance o procedimento

pal de Guimarães contratou a equipa de projetistas

concursal público para a execução da Rotunda e que

A4Pinto e ALCEPU, Lda. para a elaboração do Projeto

prevê uma componente de engenharia importante, na

de construção da Rotunda de Bouçós. Na medida em

medida em que requalifica a ligação da rede de águas

que se trata de uma Estrada Nacional, da responsa-

pluviais do Loteamento de Bouçós e da zona da Rabata.

bilidade das Infraestruturas de Portugal, o projeto foi
submetido à apreciação daquele Instituto Nacional

Contudo, o aspeto mais importante da construção des-

e foi adaptado aos requisitos definidos pelo mesmo.

ta rotunda, prende-se com a garantia de que se aumenta a segurança rodoviária e pedonal, num cruzamento

O projeto está concluído e licenciado pelas Infraestrutu-

que tem sido notícia frequente de acidentes.

ras de Portugal. A Junta de Freguesia acompanhará este
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MELHORES CONDIÇÕES PARA VELAR OS ENTES QUERIDOS

CASA MORTUÁRIA
A construção de uma casa mortuária com condições para

copa para repouso dos familiares, casas de banho e um

velar os nossos entes queridos foi uma das prioridades

estacionamento para o pároco da freguesia.

para este mandato. Atualmente as cerimónias fúnebres
ocorrem na Capela de São Tomé, também conhecida

A intervenção prevê, ainda, o arranjo urbanístico do

como Igreja Velha, edifício histórico que urge preservar.

adro da igreja e será comparticipado pela Câmara Municipal de Guimarães e pela Junta de Freguesia. A paró-

Por isso, em parceria com a Paróquia de Caldelas, pro-

quia prevê iniciar aquela construção no ano de 2021.

curamos encontrar uma solução que permita dotar
aquele espaço de condições de conforto, para um mo-

Este edifício é uma carência da nossa freguesia, quan-

mento particularmente difícil.

do praticamente todas as freguesias circunvizinhas têm
um espaço próprio e com condições para velar os seus

O projeto prevê a construção de um edifício contíguo

entes queridos. Posteriormente a esta intervenção, a

à Capela, que conserva as características históricas da-

Junta de Freguesia pretende estudar a postura de trân-

quele edificado e que inclui uma sala de velório, uma

sito de toda a zona da Igreja Velha.
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AGRICULTURA BIOLÓGICA E SUSTENTÁVEL SÃO OBJETIVOS PARA O NOVO ESPAÇO

HORTO COMUNITÁRIO
Será instalada Junto ao Parque de Campismo, no terre-

alimentação mais saudável, sem químicos e aditivos.

no cedido para esse fim, pela Família da Seara, proprie-

Para além das hortas comunitárias e porque também

tária do terreno. De acordo com o projeto, da Junta de

será um espaço de convívio, o projeto prevê a constru-

Freguesia a Horta Comunitária terá cerca de 25 espa-

ção de uma zona de merendas, uma casa de insetos,

ços para concessão aos cidadãos.

que terá função de polonização, uma casa de apoio
para guardar materiais, uma estufa em vidro, um can-

As hortas comunitárias são espaços destinados à horti-

teiro de aromáticas e um viveiro de flores para os nos-

cultura, normalmente como atividade de lazer. São espa-

sos jardins.

ços para as famílias, que podem, numa parcela de terreno e de forma comunitária plantar produtos hortícolas.

Será, por isso, um espaço de partilha de experiências

A Junta de Freguesia pretende que a agricultura no

e conhecimento, para quem gosta ou quer aprender a

Horto comunitário seja biológica e sustentável, contri-

cultivar, mas não tem um espaço para tal.

buindo, assim, para o desígnio ambiental e para uma
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BOLSAS DE ESTACIONAMENTO
No passado mês de outubro e novembro, iniciaram-se

todos no perímetro urbano das intervenções em

os trabalhos de requalificação do centro cívico da Vila

curso e que podem ser adquiridos, com o objetivo

de Caldas das Taipas e a empreitada de Requalificação

de se constituírem como bolsas de estacionamento.

da Alameda Rosas Guimarães.
De acordo com o projeto de requalificação do Centro
Se é inegável que estes projetos eram reclamados há

da Vila, são eliminados definitivamente 210 lugares de

muitos anos, pelos nossos concidadãos, também é ver-

estacionamento em zonas muitos sensíveis, por razões

dade que desde a primeira apresentação pública, se

diferentes. No largo e imediações, por se tratar de uma

concluiu que a pretensão dos projetos de arquitetura

zona de muita procura de comércio e de serviços. Na

de favorecer a pedonalização, diminui de forma muito

zona das Termas, por se tratar de uma zona residen-

significativa o número de estacionamentos disponíveis

cial e de funcionamento de uma Unidade de Saúde.

na freguesia, que não foi acompanhada de soluções alternativas e compatíveis com a dinâmica quotidiana da

O Município está, assim, a trabalhar para que, com a

Vila, dos seus comércios e serviços e dos seus residentes.

conclusão da requalificação do Centro da Vila e no espaço de dois anos possam ser ampliados o número de

Por isso, a Junta de Freguesia, desde 2018 tem vindo

lugares de estacionamento existentes, num espaço de

a apontar à Câmara Municipal de Guimarães cami-

acesso pedonal ao centro da Vila, inferior a 5 minutos

nhos para a resolução deste problema, tendo iden-

à semelhança do que já acontece, por exemplo, com o

tificado três terrenos de interesse para a freguesia,

recinto da feira semanal.
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Nova rede municipal dos transportes concelhios terá início em março de 2021

NOVA LINHA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PÚBLICO INCLUIRÁ CALDAS DAS TAIPAS
O Plano do Serviço Público de Transporte Rodoviário de
Passageiros de Guimarães, define que as principais alterações vão implicar o reforço da oferta, entre as quais
a linha que servirá o Avepark e Caldas das Taipas.
Está ainda definido o reforço de linhas municipais e urbanas, com vista à sua integração e no futuro, o transporte flexível em períodos de baixa cobertura da rede
regular, pensado de forma a que seja possível a otimização dos percursos e horários, através de um sistema
de reservas, que, em função dos pedidos existente, efetuará a gestão logística e onde a freguesia de Caldelas
pertencerá a 3 das 10 zonas de cobertura.
A futura rede reforçará o serviço, com a cobertura das
freguesias, zonas industriais e Avepark, com reforço no
período noturno, fins-de-semana e períodos de férias
escolares. Está prevista a integração das redes urbana
e municipal, a melhoria da frota, devido a uma redução
da idade média e a uma clara aposta em autocarros
movidos a energia eléctrica.
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A JUNTA DE FREGUESIA
DESEJA A TODOS
BOAS FESTAS

