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 _______  Ata da terceira reunião ordinária da Assembleia de Freguesia. _________  

Aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2020, pelas 21 horas, realizou-se a terceira sessão 

ordinária da Assembleia de Freguesia de Caldelas do ano de 2020, através de videoconferência, 

sob a presidência de Sérgio Nuno Pereira de Araújo e secretariada por José Inácio da Fonseca e 

José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires, e com a seguinte ordem de trabalhos:  ___________  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Leitura e aprovação das atas seguintes:  ___________________________________________  

• 1.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 26 de junho de 2020.  ________________________  

• 2.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 29 de junho de 2020.  ________________________ .   

2. Período reservado à intervenção do Público e destinado ao pedido de esclarecimentos 

dirigidos aos membros da Assembleia e sobre assuntos do interesse da Freguesia.  _________  

3. Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, sem carácter deliberativo.  ____  

 

PERIODO DA ORDEM DO DIA 

4. Apreciação da informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e situação 

financeira entre sessões.  _______________________________________________________  

5. Apreciação e votação da 2.ª revisão orçamental do ano de 2020.  _______________________  

6. Apresentação, discussão e deliberação da autorização para a celebração de protocolo com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas para a utilização 

do recinto da feira semanal.  _____________________________________________________  

 

O presidente da Mesa declarou aberta a sessão e saudou todos os presentes na terceira sessão 

ordinária, síncrona e por videoconferência, da Assembleia de Freguesia do ano de 2020.  ______  

Começou por dar conta da chegada à Mesa dos seguintes pedidos de substituição: Eliana de 

Morais Pimenta e Ana Isabel Gonçalves Garcia pelo Partido Socialista; Carlos Franclim Matos 

Freitas pela coligação de partidos Juntos por Guimarães ________________________________  

Dada a ausência da segunda secretária da mesa da Assembleia de Freguesia o presidente da 

Mesa propôs o deputado José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires do Partido Socialista para 

exercer as funções de segundo secretário na Mesa, o que foi aceite por unanimidade.  ________  
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Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a 15 de setembro do 

ano de 2020, o presidente da Mesa solicitou à Assembleia a dispensa da sua leitura, que foi 

aceite por unanimidade.  _________________________________________________________  

De seguida, procedeu-se ao registo das presenças através de chamada dos seguintes membros: 

Sérgio Nuno Pereira de Araújo, José Inácio da Fonseca, José Agnelo Crato Guimarães Azenha 

Pires, António Augusto da Silva Mendes, José Alexandre Maia Freitas, Álvaro Miguel Lemos 

Neves da Costa e Silva, Hélder Rui Andrade da Silva e David Vicente da Silva pelo Partido 

Socialista; Manuel José Araújo Ribeiro, Constantino João Quintas Veiga, Sónia Cristiana Ferreira 

Mendes, Sara Daniela Martins Marques Silva e José Maria Fernandes Ferreira Gomes pela 

coligação de partidos Juntos por Guimarães.  ________________________________________  

Da Junta de Freguesia de Caldelas estiveram presentes: Luís Miguel de Freitas Marques 

Carvalho Soares, presidente; Cristina Maria da Silva Marques Castro, tesoureira; João Manuel 

Fernandes da Silva Ribeiro, secretário; Patrícia Alexandra Gomes Correia, vogal; António 

Joaquim Azevedo de Oliveira, vogal.  _______________________________________________  

Ponto um – Leitura e aprovação das atas seguintes: ________________________________  

• 1.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 26 de junho de 2020.  _____________________  

• 2.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 29 de junho de 2020.  _____________________  

O presidente da Mesa propôs à Assembleia a dispensa da leitura das atas, em virtude das 

respetivas propostas terem sido antecipada e atempadamente enviadas a todos os membros da 

Assembleia, o que foi aceite por unanimidade.  ________________________________________  

Não havendo inscrições para a discussão das atas, as mesmas foram submetidas a votação.  ___  

A proposta de ata da 1.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 26 de junho de 2020, foi 

aprovada com 9 votos a favor, 6 do Partido Socialista e 3 da coligação de partidos Juntos por 

Guimarães. Houve 3 abstenções devido a não terem estado presentes nessa sessão, a saber: 

Álvaro Miguel Lemos Neves da Costa e Silva e David Vicente da Silva pelo Partido Socialista e 

Sónia Cristiana Ferreira Mendes pela coligação de partidos Juntos por Guimarães; a deputada 

Sara Daniela Martins Marques Silva da coligação de partidos Juntos por Guimarães absteve-se 

sem declaração de voto. __________________________________________________________  

A proposta de ata da 2.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 29 de junho de 2020, foi 

aprovada com 11 votos a favor, 7 do Partido Socialista e 4 da coligação de partidos Juntos por 
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Guimarães. O deputado David Vicente da Silva pelo Partido Socialista absteve-se devido a não 

ter estado presente nessa sessão e a deputada Sara Daniela Martins Marques Silva da 

coligação de partidos Juntos por Guimarães absteve-se sem declaração de voto.  _____________  

O presidente da Mesa deu por concluído este ponto da ordem do dia. _______________________  

Ponto dois – Período reservado à intervenção do Público e destinado ao pedido de 

esclarecimentos dirigidos aos membros da Assembleia e sobre assuntos do interesse da 

Freguesia.  ___________________________________________________________________  

O presidente da Mesa informou que de modo a salvaguardar a intervenção do Público nesta 

sessão de reunião ordinária, os cidadãos eleitores podiam inscrever-se para o efeito, solicitando 

ao presidente da Assembleia de Freguesia, até às 23h:59min do dia 21 de setembro de 2020, 

através do endereço eletrónico geral@caldasdastaipas.com, uma credencial para intervenção na 

reunião. Constatou-se que nenhum pedido foi rececionado naquele endereço eletrónico, razão 

pela qual não houve qualquer intervenção do Público.  ___________________________________  

O presidente da Mesa deu por concluído este ponto da ordem do dia. _______________________  

Ponto três – Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, sem carácter 

deliberativo.  __________________________________________________________________  

A bancada parlamentar do Partido Socialista propôs um voto de louvor ao Agrupamento de 

Escolas das Taipas registando a resposta imediata e notável às dificuldades surgidas com a 

pandemia do COVID-19.  __________________________________________________________  

O presidente da Mesa da Assembleia leu o seguinte voto proposto: Pela qualidade do trabalho 

desenvolvido durante o processo de ensino à distância, Coordenadores, Diretores de Turma, 

pessoal docente e pessoal não docente acreditaram, ouviram e reinventaram-se, corporizando 

as orientações da Direção do Agrupamento e, sem receio, conseguiram com todo o sucesso 

trabalhar as matérias escolares e apoiar os alunos ao nível emocional. O Agrupamento de 

Escolas das Taipas constituiu-se como uma referência a nível concelhio e nacional, tendo 

sempre partilhado as boas práticas desenvolvidas com outras Escolas e outros Agrupamentos 

de Escolas.  ____________________________________________________________________  

Inscreveu-se para intervir o deputado António Augusto da Silva Mendes pelo Partido Socialista e 

após cumprimentar todos os presentes, referiu que, e passa-se a citar entre aspas “Quase a 



 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Terceira sessão ordinária realizada em 25 de setembro de 2020 

Autenticação 

________________________ 

Livro n.º2, pág. 4 / 14 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

completar três anos de mandato e depois de navegar os primeiros tempos em águas um pouco 

agitadas, águas essas que só foi possível ultrapassar devido à grande capacidade de luta e de 

trabalho dos membros que compõe este Executivo é possível agora notar que os Taipenses 

estão mais sossegados e com mais confiança. É verdade que por nossa vontade, e penso que 

de todos os Taipenses tudo o que foi prometido em 2017 já deveria estar pronto. Sou, se calhar 

até, um dos exemplos mais fortes dos que acreditavam que seria tudo muito rápido e que em 

pouco tempo conseguiríamos mudar tudo. Mas, ao longo do tempo fomos percebendo que para 

fazer direito e cumprir com todos os requisitos de cada situação as coisas são um pouco mais 

demoradas. Mas, como disse acima, os Taipenses estão mais descansados e mais confiantes 

porque em apenas três anos já é possível ver as diferenças, enormes, entre os Executivos que 

sucederam a este e o atual liderado pelo Luís Soares. Conseguem ver agora porque têm uma 

Junta de Freguesia que não tem medo de assumir as suas responsabilidades e em diálogo com 

a Câmara Municipal foi possível por exemplo ter a gestão do Parque de Lazer e assim manter 

aquele parque limpo e tratado como nunca esteve. Claro que era mais fácil esperar que 

estivesse descuidado e empurrar que a culpa era da Câmara. Agora não, se houver alguma 

coisa que não esteja bem isso é assumido pela Junta de Freguesia e resolvido pela mesma. Ou 

com os seus meios ou articulando com os serviços da Câmara Municipal. Outro exemplo são as 

situações de contaminação da Ribeira da Canhota ou da Ribeira da Agrela que infelizmente 

ainda acontecem. Anteriormente tiravam-se fotos e mandava-se para os jornais e redes sociais 

para ter mais uma polémica. Agora tiram-se fotos para enviar para as entidades competentes e 

por vezes até responsáveis e que podem resolver as situações criadas. Esse é o único 

interesse, que as situações sejam detetadas o mais precocemente possível e que possam atingir 

o mínimo possível o meio ambiente. Outros exemplos haveria mas queremos com esta 

intervenção apenas fazer notar que a diferença de comportamentos ajuda para que as pessoas 

possam ter agora mais confiança.  __________________________________________________  

Todos já percebemos agora que aquilo em que os Taipenses acreditaram será uma realidade e 

é essa a única obrigação deste Executivo perante todos nós. Mas esta onda de concretizações 

que temos tido nos últimos tempos e as que teremos ainda nos próximos anos trarão a todos os 

Taipenses muitos incómodos, certo que mais a uns do que a outros, mas ninguém ficará 

indiferente. Refiro-me principalmente às obras do centro e da alameda Rosas Guimarães. São 

duas obras estruturantes, de grande envergadura e que terão de ter do Executivo um 

acompanhamento diário para que os constrangimentos possam ser minimizados. Para terminar, 

dizer a este Executivo que se em 2017 estávamos convictos de que eram as pessoas certas 
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para pôr em prática este projeto e passados estes três anos essa convicção passou a uma 

certeza. Acreditamos que o futuro das Caldas das Taipas ficará, para sempre, marcado pelo 

vosso trabalho.”  _________________________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro solicitou um pedido de esclarecimento, que foi 

concedido. Após cumprimentar todos os presentes, referiu que: i) Passados 3 anos de gestão 

das Taipas pelo Partido Socialista ainda não viu a bancada desse partido a fazer uma 

intervenção minimamente isenta, de modo a atacar os problemas que existem; ii) Como os 

relatou, o líder da bancada Augusto da Silva Mendes, atualmente os problemas são resolvidos 

porque, sob a capa da articulação entre instituições, há um clima de amizade, de 

companheirismo e de cumplicidade. Esta forma de atuar não se admite quando se fala do 

interesse público e a coligação de partidos Juntos por Guimarães não se revê nesta forma de 

servir o interesse público; iii) O atual Executivo da Junta de Freguesia tem tentado resolver 

superficialmente os problemas e efetivamente não os resolve a fundo; iv) Em suma, esta forma 

desajustada de fazer política, com compadrio e partidarismo, inquina a consecução do interesse 

público e não deve por isso continuar a ser realizada pelo Partido Socialista.  _________________  

Na réplica, o deputado António Augusto da Silva Mendes referiu que: i) O deputado Manuel 

Ribeiro, aquando da sua intervenção, efetivamente não colocou qualquer questão para que 

pudesse ser esclarecida. Confundiu articulação com amizade e também confundiu forma de 

atuar com confronto; ii) Para o Partido Socialista o verdadeiro interesse público está em resolver 

os problemas, enquanto para o anterior Executivo da Junta de Freguesia a tónica era quanto pior 

melhor, para poder fazer alarde.  ____________________________________________________  

O voto de louvor ao Agrupamento de Escolas das Taipas proposto Bancada Parlamentar do 

Partido Socialista foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade de treze votos a 

favor. _________________________________________________________________________  

Ponto quatro – Apreciação da informação escrita da Junta de Freguesia relativa à 

atividade e situação financeira entre sessões.  _____________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, e após 

cumprimentar todos os presentes, começou por agradecer à bancada do Partido Socialista a 

forma como tem estado com atenção às atividades da Junta de Freguesia e o contínuo 

escrutínio construtivo do trabalho do Executivo que tem sido concretizado deste o início deste 

mandato eleitoral.  ______________________________________________________________  
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De seguida, assinalou as atividades em que a Junta de Freguesia esteve envolvida e referiu que: 

i) O Executivo da Junta de Freguesia reuniu com a Comissão Fabriqueira da Igreja Católica e 

informou que o projeto e as especialidades da Casa Mortuária estão concluídos. Está-se agora 

em condições para avançar para a fase de licenciamento da obra e de atribuição de subsídio 

pela Câmara Municipal de Guimarães; ii) Desde a última sessão da Assembleia de Freguesia 

que foi um período de muitas concretizações, nomeadamente nas grandes realizações nas quais 

receberam a informação da obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas para a requalificação 

do Centro da Vila, a Câmara Municipal de Guimarães adjudicou os trabalhos de prospeção e 

sondagem arqueológica para a empreitada, ocorreu a aprovação da requalificação da Alameda 

Rosas Guimarães e da Rua Joaquim Ferreira Monteiro, se elaborou o projeto de requalificação 

do quartel da Guarda Nacional Republicana. Nas empreitadas da Junta de Freguesia deu-se 

início à construção da rede de águas pluviais na rua da Lama, Baiona e Pedraído e à 

pavimentação da Rua da Lama e do Pedraído, assinou-se o auto de consignação de obra de 

requalificação do Antigo Mercado com início dos trabalhos no mês de julho, a requalificação do 

passeio da Rua Reitor Antunes Machado.  ___________________________________________  

Neste período também decorreram os trabalhos de limpeza da margem do Rio Ave desde a 

praia seca até ao Parque de Lazer, a instalação de um Bar de apoio e um WC no Parque de 

Lazer da Praia Seca com a aquisição de mobiliário urbano, a aquisição de um trator e máquina 

corta relva, a instalação de dois equipamentos de recolha de resíduos na Rua do Bacelo e na 

Travessa de Souto, o trabalho realizado por voluntários da Brigada Verde e operacionais da 

Junta de Freguesia nas margens do Rio Ave, da Ribeira da Agrela e da Ribeira da Canhota, o 

crescimento do projeto Taipas a Florir que conta com novas adesões nas mais diversas zonas 

da Freguesia, nomeadamente 32 lojistas, 26 voluntários e 3 Instituições da Vila.  ____________  

Na área social, na importância do Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia que apoia 

cerca de 200 cidadãos e 40 famílias. _______________________________________________  

Na área cultural através da inauguração do monumento ao combatente, na receção ao 

emigrante e a animação de verão, que se realizou num formato minimalista e resultou em pleno, 

na apresentação online do livro “A lenda da Ara de Trajano” da autoria dos alunos da Escola 

EB1 do Pinheiral, na Exposição “Caídas das Taipas na coleção de Fotografia da Muralha”.  ____  

Ocorreu a celebração de dois contrato Emprego-Inserção (CEI), na área de limpeza e 

conservação dos espaços públicos com especial incidência na manutenção de parques e jardins. 
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Iniciou-se a 2.ª limpeza das bermas, passeios e cantoneiras da Freguesia, a inauguração do 

parque canino e a renovação do elevador no edifício sede da Junta de Freguesia; iii) Este foi 

ritmo de mudança que os Taipenses quiseram com a manifestação do voto no Partido Socialista 

em 2017, num registo de articulação com pessoas e Instituições para a defesa dos interesses da 

Freguesia e conseguindo cumprir com os objetivos propostos.  ___________________________  

Os documentos de informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e situação 

financeira entre sessões estão averbados no anexo um, que faz parte integrante desta ata.  ____  

Inscreveram-se para intervir o deputado Hélder Rui Andrade da Silva pelo Partido Socialista e o 

deputado Constantino João Quintas Veiga pela coligação de partidos Juntos por Guimarães. ___  

O deputado Hélder Rui Andrade da Silva pelo Partido Socialista, após cumprimentar todos os 

presentes, na sua intervenção referiu que, e passa-se a citar entre aspas, “Na análise a este 

relatório de atividades entre sessões hoje aqui apresentado notamos uma cada vez maior 

intensidade nas concretizações dos projetos propostos pelo Partido Socialista nas últimas 

eleições autárquicas, projeto no qual os Taipenses confiaram.  ____________________________  

Depois do tempo necessário para a preparação dos dossiês que este Executivo da Junta de 

Freguesia tinha em mãos é agora possível colher os frutos que foram sendo semeados ao longo 

dos últimos quase três anos.  _______________________________________________________  

Na requalificação do centro cívico da nossa vila sublinhamos aqui o cuidado do município com a 

especificidade das possíveis ruinas romanas existentes em parte da zona a intervencionar e o 

seu consequente estudo. Uma preocupação existente que assim fica salvaguardada e nos deixa 

a todos descansados.  ____________________________________________________________  

A alameda Rosas Guimarães, mais do que a sua reconversão, saudamos a realização da obra 

pela necessidade extrema devido ao elevado estado de degradação de parte dos passeios. Uma 

intervenção só nos passeios foi sendo adiada com o intuito da realização da empreitada 

completa que agora se realiza.  _____________________________________________________  

Assumimos aqui também o nosso orgulho pela decisão deste executivo na realização da Rua do 

Pedraído e da Lama. São duas zonas já fora do perímetro urbano, em avançado estado de 

degradação e que mesmo não fazendo parte do programa eleitoral do Partido Socialista foi 

possível concretizar. ______________________________________________________________  
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O antigo mercado é uma realidade e temos a expetativa que possa ser um local de referência na 

nossa vila. _____________________________________________________________________  

Mas neste documento não podemos deixar de sublinhar, e de nos orgulhar, da importância dada 

ao Ambiente. A Junta de Freguesia, em articulação com a Brigada Verde e os seus voluntários, 

a quem o Partido Socialista deixa uma palavra de agradecimento e ainda com o Município, tem 

feito nesta área um trabalho excecional. Os nossos parques estão cada vez mais cuidados, o 

projeto Taipas a Florir é já uma referência e tem uma visibilidade cada vez mais crescente na 

população com o número de voluntários a aumentar de dia para dia. Estamos satisfeitos com a 

ligação da Praia Seca ao parque de lazer das Taipas pela margem do rio Ave. Esta devolução 

do rio ao povo é fundamental também para a sua proteção. Tem sido também notória a limpeza 

de bermas na freguesia. Podemos afirmar com certeza que a nossa freguesia nunca esteve tão 

limpa como agora!  ______________________________________________________________  

Na área social é continuado o trabalho efetuado que com discrição chega a quem precisa e 

melhora a vida de quem mais necessita.  _____________________________________________  

A área cultural é já nas Taipas uma referência regional e a animação de verão afirma-se ano 

após ano como uma iniciativa importante. Sublinhamos aqui a adaptação das iniciativas aos 

tempos de pandemia que vivemos e dizer que saudamos a sua realização nos parques de Lazer 

e da Praia Seca o que permitiu uma gestão das pessoas.  _______________________________  

Para terminar não podemos deixar de mostrar a nossa preocupação pelo estado em que se 

encontram os passeios da variante urbana ao longo da estrada nacional 101 e 310, preocupação 

essa já demonstrada anteriormente num pedido de esclarecimento feito à Junta de Freguesia. 

Solicitamos ao Executivo da Junta de Freguesia que possa esclarecer os passos dados para a 

resolução deste problema.  ________________________________________________________  

O deputado Constantino João Quintas Veiga na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que: i) As intervenções de obra que estão a ser levadas a cabo são da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães e não pela Junta de Freguesia de 

Caldelas, tendo estado em 2001 a ser projetadas e ao fim de 20 anos a ser anunciadas; ii) 

Quando a Câmara Municipal de Guimarães promove uma intenção para com a Vila de Caldas 

das Taipas demoram 20 anos a aparecer, a exemplo das variantes, do centro da Vila e da 

alameda Rosas Guimarães; iii) A Intervenção no centro da Vila já vem outra vez fora de tempo, 

pois, e passa-se a citar entre aspas, “as obras o que irão esburacar no centro da Vila vai dar 
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para enterrar os comerciantes, que estão todos com a corda na garganta”; iv) Este projeto 

deveria realizar-se por fases, não acredita que 2 anos chegarão para a conclusão da obra 

trazendo prejuízos de um estaleiro a céu aberto; v) O programa do Partido Socialista não 

contempla as barracas no centro há 3 anos, a única obra realizada está ao lado do cemitério e é 

um circo para cães, não se resolvendo os problemas dos Taipenses no quotidiano; vi) Toda a 

gente sabe que a praia seca foi comprada pelo seu Executivo, feita pelo seu Executivo, ao longo 

de 6 anos fizeram análises às águas do rio Ave e que a última obra realizada pelo seu Executivo 

foi o percurso ao longo do rio Ave; vii) É uma vergonha a propaganda do Partido Socialista que 

anuncia tudo e está na sua génese; Passa-se a citar entre aspas, “De facto, eu até tenho 

vergonha de pertencer a esta Assembleia de Freguesia, acredite Sr. deputado que tenho, peço a 

Deus que isto passe o mais rapidamente possível, porque eu não posso fazer parte deste circo”.    

O presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia referiu que o deputado Constantino João 

Quintas Veiga na parte final da sua intervenção não esteve particularmente feliz, porque acabou 

de dizer aos Taipenses que o elegeram que o órgão máximo da Freguesia é uma vergonha e é 

um circo. Na qualidade de presidente deste órgão autárquico não pode deixar passar em branco 

essa afirmação e devemos todos saber ocupar o lugar para o qual fomos eleitos e usar os 

termos corretos nos momentos corretos e que não aconteceu com a terminologia usada pelo 

deputado da coligação de partidos Juntos por Guimarães. O presidente da Assembleia de 

Freguesia relevou as afirmações proferidas por entender que o deputado efetuou essas 

afirmações por paixão.  ___________________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado 

Hélder Rui Andrade da Silva referiu que: i) Salienta como muito positivo a utilização massiva, 

pela nossa Comunidade e forasteiros, do parque de lazer da praia seca durante todo o verão. A 

Vila das taipas voltou a ser procurada e atraída pelas boas condições oferecidas para a fruição 

do rio Ave e da margem. Há o objetivo deste Executivo da Junta de Freguesia de classificar 

essas águas para a prática balnear, com efeitos ao próximo ano de 2021; ii) A bancada do 

Partido Socialista é quem mais exige dos elementos do Executivo da Junta de Freguesia, e não 

se limita ao papel de suportar este Executivo e traz a esta assembleia o que outros também 

poderiam fazer. Sobre a resolução dos problemas do pavimento e dos passeios da variante 

urbana ao longo da estrada nacional 101 e 310, a Junta de Freguesia efetuou em março de 2020 

um pedido de intervenção às Infraestruturas de Portugal que o classificou em maio de 2020 

como prioritário de intervenção, no final de julho de 2020 telefonou ao responsável da delegação 
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de Braga da Infraestruturas de Portugal para se inteirar do ponto de situação. O empreiteiro que 

entretanto ganhou a obra de repavimentação e requalificação dos passeios tem apresentado 

sucessivos adiamentos ao início da execução desta empreitada. Durante a última semana de 

setembro de 2020 voltou a contactar telefonicamente o responsável da delegação de Braga da 

Infraestruturas de Portugal e está com expectativa que resolva o mais rapidamente possível.  ___  

Na continuidade da prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na 

resposta ao deputado Constantino João Quintas Veiga referiu que: i) Não foi só a intervenção no 

centro da Vila e na alameda Rosas Guimarães que demoraram 20 anos a fazer. As obras no 

mercado, a ligação da praia seca ao parque de lazer, entre outras, estão agora a ser 

concretizadas e até já estiveram em programas eleitorais, do agora deputado Constantino Veiga, 

desde 2001; ii) O deputado deveria saber, pelo menos por dever de ofício, que as construções 

obedecem a um projeto, a um concurso e no final à execução. Para além destes trâmites legais 

também é necessário ter capacidade para concretizar, característica que não possuiu durante os 

12 que esteve na Junta, pois foram prometidos vários compromissos construtivo e não foi 

executado 1 único. Por muito que custe ao deputado Constantino Veiga, desde 2005 que não 

teve capacidade para concretizar nem as obras no mercado, nem o parque de lazer da Praia 

Seca e nem o trilho ecológico do Ave; iii) As obras realizadas não são do Partido socialista mas 

são da Taipas e dos Taipenses e os cidadãos julgarão o trabalho que cada Executivo faz e fez; 

iv) Parece que os deputados do PSD já não querem as obras do centro da Vila. Não foi possível 

fazer grandes melhoramentos ao projeto pois o Executivo anterior caucionou-o, estando agora 

na forma como se encontra. Os comerciantes da Vila devem agarrar esta oportunidade, pois 

vamos ficar com um centro urbano ao nível do que as grandes cidades da Europa têm. Não há 

nenhuma freguesia do Concelho que tenha um centro urbano com esta magnitude e que tivesse 

um investimento de 5 milhões de euros. Caldas das Taipas é a Freguesia de excelência do 

Concelho, equiparando-nos ao que se faz no centro da cidade de Guimarães. É esta 

contemporaneidade que queremos para o nosso centro, para os nossos comerciantes e para 

aqueles que nos visitam. Este Executivo não tem medo das reações a esta mudança, estamos 

cá para dar a cara pela concretização do projeto; v) A coligação de partidos Juntos por 

Guimarães ainda não fez o ato de contrição sobre o desaparecimento das barracas e da forma 

como geriram o inventário da Junta de Freguesia. As barracas ainda não saíram do centro 

porque era espectável continuar a efetuar programação cultural, nomeadamente a 1.ª feira do 

livro das Taipas e o Natal. Logo que a coligação de partidos Juntos por Guimarães faça o ato de 

contrição, as barracas sairão no dia seguinte daquele espaço; vi) Todos aqueles que não se 
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sintam bem no cargo que ocupam, e o deputado Constantino Veiga em particular, devem 

renunciar ao mandato e assim defraudar os eleitores que o elegeram. Embora tenha dito que 

tem vergonha de pertencer a esta Assembleia de Freguesia, entende que não é o que o 

deputado constantino Veiga deva fazer. ______________________________________________  

O presidente da Mesa deu por concluído este ponto da ordem do dia.  _____________________  

Ponto cinco – Apreciação e votação da 2.ª revisão orçamental do ano de 2020.  __________  

O presidente da Junta de Freguesia, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, 

apresentou resumidamente os documentos da 2.ª revisão orçamental do ano de 2020. Referiu 

logo de início que também é necessário aditar aos documentos de suporte de revisão 

orçamental a atribuição de 2 subsídios, entretanto aprovados em sessão pública pela Câmara 

Municipal de Guimarães, relativos à substituição do elevador do edifício sede da Junta de 

Freguesia no valor 21186,75 € (vinte e um mil cento e oitenta e seis euros e setenta e cinco 

cêntimos) e à compensação da isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço no 

recinto da feira semanal no valor de 65131,50 € (sessenta e cinco mil cento e trinta e um euros e 

cinquenta cêntimos), desde o corrente mês de julho até ao final do ano de 2020. _____________  

Os deputados aprovaram, por unanimidade de treze votos, a inclusão dos valores referentes aos 

dois subsídios supracitados nos respetivos mapas associados à 2.ª revisão orçamental do ano 

de 2020.  _____________________________________________________________________  

O documento da 2.ª revisão orçamental do ano de 2020 está averbado no anexo dois, que faz 

parte integrante desta ata.  _______________________________________________________  

Inscreveu-se para intervir o deputado Constantino João Quintas Veiga pela coligação de partidos 

Juntos por Guimarães. ___________________________________________________________  

O deputado Constantino João Quintas Veiga na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que: i) Em vários momentos nos seus mandatos solicitou à Câmara Municipal 

de Guimarães que acionasse o funcionamento do elevador, tendo ocorrido várias visitas ao 

edifício da Junta de Freguesia para o efeito. Ficou surpreso pelo valor agora disponibilizado pela 

Câmara Municipal de Guimarães para o pôr a trabalhar. Esse elevador fazia parte da empreitada 

de reconstrução do posto de saúde e da responsabilidade do empreiteiro, por isso, deveria ser o 

empreiteiro a arcar com os custos desta reparação; ii) Fica triste por a feira estar a trabalhar 

como está, notando-se que não houve sensibilidade para trabalhar a feira como deveria ser. No 
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mandato em foram Executivo, tiveram sempre a sensibilidade para com o conjunto de 

comerciantes denominados ciganos, eram sempre trabalhados pela Junta de Freguesia, 

habitualmente pelas colegas Sónia Mendes e Sara Silva, onde, nos casos mais difíceis, entrava 

ele próprio. Aquando de crises no país souberam chamar os ciganos e fazê-los ver que nós 

precisávamos deles, assim como eles precisavam da feira para trabalhar e ganhar o seu 

sustento. Parece que isso não foi conseguido por este Executivo, porque tem tido conversas 

com várias pessoas sobre a feira e pouco ou nada lhes tem para dizer. Lamenta a forma como a 

feira está a ser trabalhada. Não sabe se isto deverá constituir uma chamada de atenção ou um 

desabafo, pois o que faz dinamizar a nossa Vila está parado. Não há transportes das Freguesias 

vizinhas para as Taipas e como essas Freguesias são autênticos lares a céu aberto continua o 

marasmo que a Vila neste momento representa, acentuado pela pandemia.  ________________  

O presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia chamou a atenção do deputado que interveio 

anteriormente para o teor da intervenção por considerar que não se enquadrou no tema em 

discussão, a saber: apreciação e votação da 2.ª revisão orçamental do ano de 2020.  _________  

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado 

Constantino João Quintas Veiga referiu que: i) Relativamente ao elevador, o que encontrou na 

Junta de Freguesia foi um problema para resolver e, mais uma vez, a sua preocupação foi 

resolvê-lo sem onerar o orçamento da Junta de Freguesia. Há pouco tempo veio ao edifício sede 

da Junta de Freguesia uma cidadã com mobilidade reduzida e não conseguiu aceder ao 1.º 

andar do edifício. A preocupação em resolver este problema iniciou-se em dezembro de 2017 e 

agora está encontrada a resolução para esse problema. O equipamento será completamente 

novo e de acordo com as exigências técnicas e de seguranças da atualidade. Desde 2001 que 

este problema do elevador está por resolver e agora vai ficar resolvido de vez; ii) Desde 2017 

que este Executivo sabia que o endurecer do cumprimento do regulamento da feira semanal 

levaria a perda de alguns feirantes, mas também sabia que é o mais justo para todos e, em 

particular, para os feirantes cumpridores das obrigações das taxas. Este Executivo nunca teve 

problemas com feirantes nenhuns. Foi através do diálogo com todos os feirantes que constatou 

que alguns feirantes estavam acostumados a fazerem acordos sobre pagamentos inferiores aos 

que deveriam ser cobrados pela anterior Junta. Não há mais sensibilidade para os problemas 

dos feirantes do que aquela que o sr. presidente de Câmara Municipal de Guimarães teve ao 

isentar os feirantes das taxas até ao final do ano de 2020 e ressarcir a Junta de Freguesia de 
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Caldelas através de subsídio dos respetivos valores ficados por cobrar durante os estados de 

emergência e de calamidade.  ______________________________________________________  

Colocada à votação, a 2.ª revisão orçamental do ano de 2020 foi aprovada por unanimidade com 

treze votos a favor.  _____________________________________________________________  

Ponto seis – Apresentação, Discussão e Deliberação da Autorização para a celebração de 

Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das 

Taipas para a utilização do recinto da Feira Semanal.  _______________________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento de autorização para a celebração 

de protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas 

para a utilização do recinto da feira semanal, com o fim de realizar a feira das velharias e 

antiguidades das Taipas, tendo salientado que: i) A Associação Comercial e Industrial das 

Taipas deu a conhecer formalmente à Junta de Freguesia a decisão de não continuar com a 

organização da Feira das Velharias e Antiguidades; ii) O presidente da Direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caídas das Taipas manifestou a disponibilidade 

daquela instituição para continuar com a iniciativa de particular relevância, porque acrescenta 

valor à Freguesia de Caldelas; iii) Por comum acordo ficou definido que se realizará no recinto 

da feira semanal, uma vez por mês, ao domingo, a partir do mês de novembro; iv) A Associação 

Humanitária fica responsável pela organização da iniciativa, pelo cumprimento de todas as 

obrigações legais, designadamente as de licenciamento, segurança, fiscalização, bem como das 

obrigações decorrentes da cedência do recinto, designadamente as de limpeza, correta 

utilização e zelo.  ________________________________________________________________  

O documento de autorização para a celebração de protocolo com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas para a utilização do recinto da feira semanal está 

averbado no anexo três, que faz parte integrante desta ata.  _____________________________  

Não tendo havido inscrições, passou-se de imediato à votação da autorização para a celebração 

de protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caídas das Taipas 

para a utilização do recinto da feira semanal, que foi aprovada por unanimidade com treze votos 

a favor.  ______________________________________________________________________  

Foi proposta a aprovação de uma minuta desta ata, que foi aprovada por unanimidade dos 

presentes, com treze votos a favor. _________________________________________________  
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida em voz alta e 

aprovada por unanimidade vai ser assinada pela Mesa, tendo de imediato o presidente da 

Assembleia dado os trabalhos por encerrados. ________________________________________  

 

O presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, 

_____________________________________ 

(Sérgio Nuno Pereira da Araújo) 

  
O 1.º secretário da Mesa  

da Assembleia de Freguesia, 

 O 2.º secretário da Mesa  

da Assembleia de Freguesia, 

   

(José Inácio da Fonseca)  (José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires) 
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 Anexo um 


