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 _______  Ata da primeira reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia. ____  

Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, pelas 21 horas, realizou-se a primeira sessão 

extraordinária da Assembleia de Freguesia de Caldelas do ano de 2021, 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:  ______________________________________________________________________  

 

PERIODO DA ORDEM DO DIA 

1. Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento Geral da Horta Comunitária da 

Freguesia de Caldelas.  _________________________________________________________  

2. Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de Autorização para a Concessão do Direito 

de Exploração dos Espaços Comerciais do Antigo Mercado de Caldas das Taipas e do Bar 

Esplanada no Parque de Lazer da Praia Seca.  ______________________________________  

 

O presidente da Mesa declarou aberta a primeira sessão extraordinária da Assembleia de 

Freguesia de Caldelas do ano de 2021 e saudou todos os presentes.   _____________________  

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 e Constantino João 

Quintas Veiga 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.  _________  

Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a 15 de março de 2021, 

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, José Horácio da Silva 
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Nogueira, Álvaro Miguel Lemos Neves Costa e Silva e Hélder Rui Andrade da Silva pelo Partido 

Socialista; Manuel José Araújo Ribeiro, Carlos Franclim Matos Freitas, 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; António Joaquim Azevedo de Oliveira e Patrícia 

Alexandra Gomes Correia, vogais.  ________________________________________________  

De acordo com a alínea a) do ponto 1.3 do artigo 35.º do Regimento da Assembleia de 

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

Freguesia de Caldelas, apresentou e justificou o requerimento desta sessão extraordinária. 

Começou por saudar os elementos da Mesa, os restantes membros da Assembleia de 

Freguesia, os membros do Executivo da Junta de Freguesia, o público e a Comunicação Social 

tendo, de seguida, referido que havia a necessidade de discutir, votar e aprovar, se assim for o 

entendimento desta Assembleia, das propostas de regulamento geral da horta comunitária da 

Freguesia de Caldelas e de autorização para a concessão do direito de exploração dos espaços 

comerciais do antigo mercado de Caldas das Taipas e do bar esplanada no parque de lazer da 

Praia Seca.  ___________________________________________________________________  

Ponto um – Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento Geral da Horta 

Comunitária da Freguesia de Caldelas.  ___________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o regulamento geral da horta comunitária da 

Freguesia de Caldelas.  __________________________________________________________  

O documento de proposta de regulamento geral da horta comunitária da Freguesia de Caldelas 

está averbado no anexo um, que faz parte integrante desta ata.  _________________________  

Inscreveram-se para intervir o deputado Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de partidos 

Juntos por Guimarães e o deputado António Augusto da Silva Mendes pelo Partido Socialista. O 

presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos. _____________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro iniciou a sua intervenção por saudar os elementos da 

Mesa, os restantes membros da Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo da Junta 
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de Freguesia, o público e a Comunicação Social tendo referido que: i) Os regulamentos são 

documentos abertos e que podem ser melhorados em qualquer altura; ii) Este em particular é 

razoável e aceitável; iii) A iniciativa da junta de Freguesia em criar uma horta comunitária é, a 

todos os níveis, louvável e a coligação de partidos Juntos por Guimarães está de corpo e alma 

nessa iniciativa; iv) A escolha da localização é questionável porque está mesmo contígua ao 

parque de campismo e, por esse motivo, não pode no futuro comprometer a expansão do parque 

de campismo.  __________________________________________________________________  

O deputado António Augusto da Silva Mendes iniciou a sua intervenção por saudar os elementos 

da Mesa, os restantes membros da Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo da 

Junta de Freguesia, o público e a Comunicação Social. De seguida referiu que, e passa-se a 

citar entre aspas a intervenção escrita enviada à Mesa “Neste ponto em que discutimos e 

votamos o regulamento geral da horta comunitária da nossa freguesia o Partido Socialista não 

pode deixar de mostrar a sua grande satisfação por ver concluído mais um projeto daqueles que 

foram sufragados aos Taipenses em 2017.  ___________________________________________  

O Projeto cujo regulamento será de seguida posto à votação entusiasma-nos muito. E 

entusiasma por vários motivos: – Por ser um projeto que cumpre com o desígnio ambiental que 

tem sido seguido pela nossa freguesia com a colaboração, sempre, da nossa Brigada Verde. – 

Pela forma como está a ser construído, com materiais reciclados e com o aproveitamento de um 

contentor usado em detrimento de uma construção que servisse de armazém. – Por estar a 

promover uma economia circular que permite que se gastem menos recursos do nosso planeta. 

– Por estar a dar aos Taipenses mais uma opção de ocuparem os tempos livres e em 

proximidade com a Natureza.  ______________________________________________________  

Também valorizamos este projeto por estar a ser realizado pelos funcionários da Junta de 

Freguesia, se por um lado esta foi talvez a forma para que economicamente fosse possível a sua 

realização, por outro, mostra a competência dos funcionários da Junta de Freguesia e a sua total 

dedicação à Freguesia na realização de uma obra que tem já alguma envergadura. Mas 

acreditamos também que este projeto vai cumprir um papel económico-social muito importante 

na nossa freguesia permitindo a muitas pessoas que gostam da agricultura, mas que não têm 

condições de espaço, possam fazer a produção dos seus bens alimentares e ao mesmo tempo 

passar um tempo com as mãos na terra o que lhes permitirá ter aquilo que para muitos também 

será uma forma de terapia. A obrigação de produção biológica está no caminho que está a ser 
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seguido em várias partes do mundo e que tem cada vez mais utilizadores entre os consumidores 

finais, permitindo ter um consumo mais saudável e ao mesmo tempo permite a não-agressão ao 

nosso planeta. Mas o que nos entusiasma mais é a reação das pessoas que um pouco por toda 

a freguesia têm mostrado a sua curiosidade pelo projeto e têm tentado perceber como vai 

funcionar e como podem aderir.  ____________________________________________________  

Quanto ao regulamento em si queremos deixar 2 questões muito importantes à Junta de 

Freguesia: – No artigo 10.º, no ponto 1, podem informar qual será o método de definição do 

talhão a entregar a cada freguês? – No artigo 14.º, no ponto 2, alínea a) menciona o pagamento 

de uma taxa pela utilização de cada talhão. A Junta de Freguesia já tem um valor definido a 

propor a esta assembleia para alteração da tabela de taxas e licenças?”  ___________________  

O presidente da Junta de Freguesia agradeceu as palavras dos dois deputados da Assembleia 

de Freguesia que intervieram. Na prestação de esclarecimentos ao deputado Manuel José 

Araújo Ribeiro, referiu que: i) Salienta a valorização pelos deputados da coligação de partidos 

Juntos por Guimarães deste projeto de iniciativa da Junta de Freguesia; ii) Esta última ponderou 

muito a localização das hortas comunitárias, não tanto pelo eventual comprometimento da 

expansão do parque de campismo, mas por ser um terreno em zona de leito de cheia. Na 

ponderação imperou o facto de se tratar de um terreno agrícola fértil e de tradição no cultivo de 

produtos hortícolas. Estes aspetos devem contornar o facto de o terreno estar sujeito a ser 

inundado pelo rio Ave; iii) Na sua opinião pessoal, no futuro, o parque de campismo deverá ser 

deslocalizado para uma zona nas imediações, para dar lugar à expansão do parque de lazer das 

Taipas; iv) Nos terrenos desde as hortas comunitárias até à Praia Seca deve-se preservar o 

pendor agrícola dos milheirais aí instalados, e que foram referenciados por Ferreira de Castro, 

bem como as 2 noras que constituem um património histórico muito relevante.  _______________  

Na prestação de esclarecimentos ao deputado António Augusto da Silva Mendes, o presidente 

da Junta de Freguesia referiu que: i) A atribuição dos talhões terá em conta a ordem chegada da 

inscrição de manifestação de interesse e a correspondente atribuição por número, do 1.º ao 27.º; 

ii) Cada agregado familiar terá acesso a 1 talhão, mas se porventura existir a intenção de se 

desenvolver um projeto inovador na área do cultivo, a Junta de Freguesia reserva-se no direito 

de atribuir mais do que 1 talhão; iii) 1 euro por mês será o valor simbólico a pagar por cada lote; 

iv) A Junta de Freguesia conseguiu arranjar verba para executar ente projeto das hortas 
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comunitárias; v) Já há muitos pedidos para ocupação de talhões e provavelmente será 

necessário expandir este projeto no futuro, nesse ou noutro local da Freguesia.  ______________  

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade, com treze votos a favor. ________  

Ponto dois – Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de Autorização para a 

Concessão do Direito de Exploração dos Espaços Comerciais do Antigo Mercado de 

Caldas das Taipas e do Bar Esplanada no Parque de Lazer da Praia Seca. ______________  

O presidente da Junta de Freguesia de Caldelas apresentou a proposta de autorização para a 

concessão do direito de exploração dos espaços comerciais do antigo mercado de Caldas das 

Taipas e do bar esplanada no parque de lazer da Praia Seca.  ____________________________  

Sob proposta do presidente da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia foi unânime em 

autorizar o aprofundamento do caderno de encargos destes procedimentos concursais.  _______  

No seguimento, e relativamente ao antigo mercado, o presidente da Junta de Freguesia referiu 

que: i) Para além do valor da renda estipulada a Junta de Freguesia pretende também que os 

concessionários paguem os gastos com a eletricidade e a água do respetivo espaço comercial 

de restauração bebidas ou similares. Os escaparates, com características pré-definidas pela 

Junta de Freguesia, dos espaços também serão custeados pelos concessionários; ii) O espaço 

amplo está dividido em 3 espaços de cerca de 10 metros quadrados cada um; iii) A Junta de 

Freguesia é responsável pelos gastos de eletricidade e água dos espaços comuns, interiores e 

exteriores; iv) O modelo governação do espaço assemelha-se à praça de alimentação de 1 

centro comercial e que poderá acarretar algumas dificuldades; v) Em regra cada um dos 

concorrentes só poderá vencer 1 dos 3 espaços, a não ser que o concurso fique deserto para 1 

dos lotes. A Junta de Freguesia pretende um modelo de funcionamento diferenciado na oferta de 

serviços e, simultaneamente, de melhor qualidade; vi) O mobiliário de exterior e de interior é da 

responsabilidade da Junta de Freguesia; vii) O contrato terá a duração de 5 anos e com a 

possibilidade de renovação anual, até ao limite temporal de 10 anos; viii) Na análise das 

propostas, o critério de seleção mais importante será a definição do conceito de espaço, 

seguindo-se o preço.  ____________________________________________________________  

Relativamente ao caderno de encargos do procedimento concursal da concessão da Praia Seca, 

o presidente da Junta de Freguesia referiu que: viii) O valor mínimo da proposta é de 420 € 

(quatrocentos e vinte euros) mensais. O contrato terá a duração de 5 anos e com a possibilidade 
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de renovação anual, até ao limite temporal de 10 anos; ix) O mobiliário de exterior é da 

responsabilidade do concessionário, com características pré-definidas pela Junta de Freguesia; 

x) O concessionário também assegura a limpeza das casas de banho.  ____________________  

O documento de proposta de autorização para a concessão do direito de exploração dos 

espaços comerciais do antigo mercado de Caldas das Taipas e do bar esplanada no parque de 

lazer da Praia Seca está averbado no anexo dois, que faz parte integrante desta ata.  ________  

Inscreveu-se para intervir o presidente da Assembleia de Freguesia, o deputado Manuel José 

Araújo Ribeiro pela coligação de partidos Juntos por Guimarães e os deputados António Augusto 

da Silva Mendes e José Horácio da Silva Nogueira pelo Partido Socialista.  _________________  

O presidente da Assembleia de Freguesia na sua intervenção referiu que tem dúvida, num 

procedimento de contratação pública com a duração de 5 anos, relativamente à possibilidade de 

renovação automática anual até ao limite temporal de 10 anos e se não se efetuar um 

procedimento concursal para cada um dos anos desses anos subsequentes.   _______________  

Na prestação de esclarecimentos ao presidente da Assembleia de Freguesia, o presidente da 

Junta de Freguesia referiu que: i) Do ponto de vista assessoria na área da contratação pública a 

Junta de Freguesia está a trabalhar com a empresa que fez o concurso público para o mercado 

do Bolhão na cidade do Porto; ii) O documento de procedimento concursal é de muita 

complexidade e a Junta de Freguesia apenas deu indicações sobre o programa de 

procedimento; iii) Relativamente às normas e procedimentos da contratação pública, a empresa 

tem muita experiência nesta área, e inclusive aconselhou o Executivo da Junta de Freguesia a 

trazer à aprovação desta Assembleia a proposta de autorização que está em análise.  ________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção referiu que: i) Face às dúvidas 

evidenciadas do Executivo da Junta de Freguesia, de acordo com a alínea b) do número 2 do 

artigo 9.º, da lei n.º 75 de 2013, de 12 de setembro, a Assembleia de Freguesia é o órgão 

competente para estabelecer as normas gerais de administração do património da Freguesia; ii) 

Relativamente à alínea b) do ponto 4.2., da proposta de autorização considera-se que o valor do 

contrato de concessão a celebrar, nos termos em que o preço contratual, não poderá ser inferior 

ao valor base (valor da remuneração mensal mínima multiplicada pelo número máximo de 

meses de duração do contrato) de cada um dos lotes, fixados em 60000 € (sessenta mil euros), 

sendo a da Praia Seca ligeiramente inferior. Divididos por 12 meses dão um valor de cerca de 
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500 € que não condiz com o valor mínimo de remuneração nacional, que é bastante superior. 

Considera existir neste aspeto uma contradição ou, eventualmente, uma confusão de valores 

que necessita ser esclarecida; ii) Se estas condições concursais são efetivamente mínimas, ou 

seja, se não existir nenhuma proposta que atinja este mínimo ela será considerada ou 

eliminada? iii) Necessita de confirmação do presidente da Junta de Freguesia se após a duração 

do contrato de 5 anos, se renova por mais 5 anos, caso o concessionário assim o solicite, e se 

ao fim desses 10 anos existe a  possibilidade de renovação automática anual.  _______________  

Na prestação de esclarecimentos ao deputado Manuel José Araújo Ribeiro, o presidente da 

Junta de Freguesia referiu que: i) A Junta de Freguesia não tem dúvidas da proposta que traz a 

esta Assembleia. Teve numa fase inicial e munindo-se dos serviços de assessoria que lhe é 

prestada esclareceu-a. Inclusive no documento de proposta de autorização está exarado o 

enquadramento normativo que dá esta competência à Assembleia de Freguesia; ii) O valor do 

contrato de concessão a celebrar, nos termos em que o preço contratual, não poderá ser inferior 

ao valor base e não está, de forma alguma, afeto ao valor do salário mínimo de remuneração 

nacional; ii) Se algum concorrente não cumprir algum dos requisitos exigidos, nomeadamente o 

valor base da proposta, é excluído; iii) Aos contratos de exploração dos diferentes espaços é 

fixado o prazo de vigência de 5 anos (60 meses), permitindo o mesmo, a renovação automática, 

pelo período de um ano, até ao máximo de 10 anos (120 meses).  ________________________  

O deputado José Horácio da Silva Nogueira iniciou a sua intervenção por saudar os elementos 

da Mesa, os restantes membros da Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo da 

Junta de Freguesia, o público e a Comunicação Social. De seguida referiu que: i) Enaltece, está 

entusiasmado e expectante relativamente a este projeto de requalificação do antigo mercado; ii) 

A vila das Taipas carecia de um local central que pudesse fomentar o lazer e a socialização; iii) 

Este conceito de mercado existe em Guimarães, em Braga, em Vizela, em Famalicão e em 

Santo Tirso e será certamente mais um fator de fixação das nossas gentes e de atração de 

forasteiros; iv) Este espaço será um símbolo do que é desejado, uma mais-valia para a nossa 

vila de Caldas das Taipas e do regresso ao encontro e ao abraço.  ________________________  

O deputado António Augusto da Silva Mendes na sua intervenção referiu que: i) A Junta de 

Freguesia não se desviou da requalificação do antigo mercado e que foi sufragada nas eleições 

autárquicas de 2017; ii) Apoiam a diversidade de valências no mercado esperando que, os 

cidadãos, os concessionários, a equipa do júri, a Junta de Freguesia, compreendam esse 
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conceito. Deve ser usufruído na sua plenitude, nomeadamente durante o dia, em família e em 

horário mais tardio, pela juventude; iii) Houve uma efetiva preservação do património, através da 

recuperação que se efetivou com bastante atenção e respeito pela traça original; iv) Aquele 

espaço deixou de ser um estaleiro da Junta de Freguesia; v) Esperam que aquele espaço seja 

um ponto de atração turística e exibição de exposições relacionadas com as vivências da nossa 

vila.  _________________________________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos ao deputado António Augusto da Silva Mendes, o presidente 

da Junta de Freguesia referiu que: i) Apesar de se estar a votar a proposta de autorização para a 

concessão do direito de exploração de espaços comerciais, a Junta de Freguesia não esquece 

que o antigo mercado também se destina à inclusão de um posto digital de turismo e uma 

exposição de conteúdo histórico sobre a vila de Caldas das Taipas; ii) Pretendem que as 

receitas fossem reinvestidas naquele espaço, em manutenção e agenda cultural; iii) A geração 

jovem vai ter um espaço de usufruto dedicado, à semelhança de outras cidades na proximidade. 

Será um fator de atração dos jovens e da melhoria da qualidade de vida das pessoas em geral; 

iv) Como referiu o deputado Augusto Mendes quem faz os espaços são as pessoas, que 

usufruirão e que o explorarão. Por isso, a Junta de Freguesia teve o cuidado de ponderar mais a 

qualidade do projeto, nomeadamente ao conceito, ao que podem acrescentar de diferente, à 

experiência profissional das equipas da concessão, à marca e à forma como vão comunicar o 

espaço nos primeiros 12 meses. Era muito bom que conseguíssemos atrair parceiros para 

dinamizar este espaço, apelidado anteriormente de ímpar e soberbo para a nossa juventude e a 

nossa Comunidade.  ____________________________________________________________  

Colocada à votação, a proposta de autorização para a concessão do direito de exploração dos 

espaços comerciais do antigo mercado de Caldas das Taipas e do bar esplanada no parque de 

lazer da Praia Seca, foi aprovada por maioria com oito votos a favor do Partido Socialista e cinco 

votos contra dos membros da coligação de partidos Juntos por Guimarães.  _________________  

Pela voz do respetivo líder de bancada foi apresentada a seguinte declaração de voto, e passa-

se a citar entre aspas: “A coligação de partidos Juntos por Guimarães votou contra porque a 

presente proposta de autorização para a concessão do direito de exploração dos espaços 

comerciais do antigo mercado, depois da sua recuperação, que nos congratulamos, vincula o 

destino a que a querem utilizar. Como já foi mais de que uma vez defendido, o destino do antigo 

mercado que agora querem transformar não merece a aprovação da coligação de partidos 
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Juntos por Guimarães. Não a merece devido às razoes publicamente expostas quer 

publicamente quer nas sessões da Assembleia de Freguesia. Essas razões prendem-se pelo 

destino pouco digno e de reduzido interesse público a dar a esse espaço. As Taipas é carente 

de espaços públicos para o exercício e desenvolvimento de atividades de relevante interesse 

público. Não aceitamos que o grosso da utilização do antigo mercado seja efetuado por privados 

e não são quaisquer privados, pois será explorada uma atividade comercial que as Taipas 

felizmente não revela qualquer carência. Estas funções vêm criar uma desleal concorrência aos 

comerciantes instalados, que para o efeito não beneficiaram de investimento público e 

suportaram eles próprios os custos das infraestruturas e dos investimentos. A requalificação do 

antigo mercado é minimalista e não obedece a um plano que coloque as Taipas num centro 

apelativo de visitas. É um lavar de cara que não acrescenta nada e era necessário pensar mais 

alto, ter ideias que rompessem com o status quo. Esta recuperação é uma oportunidade perdida 

para transformar um local central das Taipas em algo que fosse único no concelho e que 

suscitasse curiosidade e necessidade de visita. Era uma oportunidade de construir um centro 

cultural onde, em permanência, a cultura e a história das Taipas fosse evidenciada. É uma 

oportunidade, nos termos em que estamos a ver o problema, perdida para as Taipas.”  ________  

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

presentes, com treze votos a favor. _________________________________________________  

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 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) 
 




