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Primeira sessão ordinária realizada em 20 de abril de 2021 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

 

 _______  Ata da primeira reunião ordinária da Assembleia de Freguesia. ________  

Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2021, pelas 21 horas, realizou-se a primeira 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:  ___________________________________________  

 4.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 18 de dezembro de 2020;   

 1.ª sessão extraordinária de 2021, realizada a 22 de março de 2021.  

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 do Inventário.  _______________________________________________________  

6. Apreciação e votação das demonstrações de relato relativas ao ano de 2020.  _____________  

7. Apresentação, Discussão e Votação da Primeira Revisão Orçamental no Ano de 2021.  ______  

8. Apresentação, Discussão e Votação da Primeira Alteração à Tabela de Taxas e Licenças do 

ano de 2021.  _________________________________________________________________  

9. Proposta de alteração de trânsito na Rua Reitor Antunes Machado.  ______________________  

10. Proposta de atribuição de condecorações da freguesia - ano de 2021.  ___________________  

 

O presidente da Mesa declarou aberta a primeira sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e 

um da Assembleia de Freguesia de Caldelas 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 Sara Daniela Martins 

Marques Silva pela coligação de partidos Juntos por Guimarães.  _________________________  
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Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a 10 de abril 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 

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, José Maria Fernandes Ferreira Gomes e Constantino João Quintas Veiga 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.  ________________________________________________  

Ponto um – Leitura e aprovação das atas seguintes: 4.ª sessão ordinária de 2020, 

realizada a 18 de dezembro de 2020; 1.ª sessão extraordinária de 2021, realizada a 22 de 

março de 2021.  _______________________________________________________________  

O presidente da Mesa propôs à Assembleia de Freguesia 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 ata da 4.ª sessão ordinária de 2020, realizada a 18 de dezembro de 2020, foi aprovada por 

maioria, com onze votos a favor e duas abstenções dos deputados José Maria Fernandes 

Ferreira Gomes e Constantino João Quintas Veiga da coligação de partidos Juntos por 

Guimarães, por não terem estado presentes nessa sessão.  ______________________________  

A ata da 1.ª sessão extraordinária de 2021, realizada a 22 de março de 2021, foi aprovada por 

unanimidade, com treze votos a favor.  ______________________________________________  
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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 18 de abril de 2021, através 

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

reunião. Constatou-se que não foi rececionado qualquer pedido naquele endereço eletrónico, 

razão pela qual não houve 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.  __________________________________________________________________  

O presidente da Mesa referiu que ocorreram representações da Assembleia de Freguesia, em 

que elementos da Mesa estiveram presentes, na inauguração ao Memorial do combatente no dia 

10 de abril.  _____________________________________________________________________  

O Partido Socialista apresentou um voto de pesar pelo falecimento do senhor Clementino Freitas 

Carvalho, trabalhador da Junta de Freguesia durante 30 anos.  ____________________________  

O Partido Socialista apresentou uma proposta de recomendação à Câmara Municipal de 

Guimarães para a constituição de bolsas de estacionamento na Freguesia de Caldelas, que se 

passa a citar entre aspas “O Partido Socialista propõe a esta assembleia que vote uma 

recomendação à Câmara Municipal de Guimarães para uma rápida intervenção na compra dos 

terrenos necessários à criação de bolsas de estacionamento que são imprescindíveis para o 

desenvolvimento da nossa vila. Com a intervenção da Alameda Rosas Guimarães quase 

concluída torna-se necessária uma zona de estacionamento de apoio aos equipamentos 

públicos e ao comércio e serviços aí existentes e que agora, com a alameda recuperada 

pensamos terão ainda mais procura, e mesmo a ecovia do Ave trará certamente mais pessoas 

para usufruir da zona ribeirinha. Todos sabemos que no verão há problemas de estacionamento 

naquela zona. Com a criação de uma nova praça no fundo do parque, diminuindo assim os 

lugares disponíveis, a tendência é para que este problema se agrave. Na zona das Termas 

vimos esta semana avançarem as obras de requalificação do centro cívico que com a reposição 
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a céu aberto da Ribeira da Canhota vai eliminar o parque de estacionamento existente na Rua 

Professor Ilídio Lopes de Matos que dava um apoio essencial aos moradores daquela zona e ao 

comércio e serviços aí existentes. Na zona alta da Vila, no entroncamento entre a Avenida da 

República e a Rua de Santo António, com a criação de uma grande praça pedonal, irá tornar-se 

essencial que seja criada uma zona de estacionamento que o Partido Socialista sugere seja 

junto ao local para onde está previsto o parque urbano da Vila entre a Rua Comandante 

Carvalho Crato e a Rua Manuel José Pereira. Estes locais serão assim um complemento à bolsa 

de estacionamento já existente, e bastante utilizada, no recinto da feira semanal. Assim, o 

Partido Socialista pede o apoio desta Assembleia a esta recomendação para que em conjunto 

possamos sensibilizar a Câmara Municipal de Guimarães para a urgência deste problema e para 

que possa assim antecipar a solução dos problemas que estão identificados.”  _______________  

Intervieram os deputados Hélder Rui Andrade da Silva e António Augusto da Silva Mendes, pelo 

Partido Socialista e Manuel José Araújo Ribeiro e Constantino João Quintas Veiga pela 

coligação de partidos Juntos por Guimarães. O presidente da Junta de Freguesia prestou 

esclarecimentos.  _______________________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que: i) A Coligação de partidos Juntos por Guimarães associou-se à proposta 

de pesar pelo falecimento do senhor Clementino Freitas Carvalho e à proposta de 

recomendação à Câmara Municipal de Guimarães para a constituição de bolsas de 

estacionamento na Freguesia de Caldelas, ambas apresentadas pelo Partido Socialista.  _______  

O deputado Hélder Rui Andrade da Silva na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que, e passa-se a citar entre aspas, “O Partido Socialista congratula o NAT, 

Núcleo de Atletismo das Taipas pelo Bi-campeonato regional de corta mato longo conquistado 

no último mês de dezembro e também no NAT o atleta Paulo Fontão que no último fim de 

semana se tornou campeão regional dos 10000m metros logrando ainda bater o seu recorde 

pessoal. Felicitamos ainda o CART (Centro de atividades recreativas Taipense) pela passagem 

de mais um aniversário no passado dia 22 de Dezembro. Saudamos ainda a nova direção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros das Caldas das Taipas, presidida pelo Sr. Manuel 

Castro a quem desejamos os maiores sucessos e ao anterior presidente, Sr. Padre Machado 

agradecemos toda a sua dedicação a esta Associação Humanitária. Congratulamos o Taipense 

Sérgio Silva pela aprovação da sua candidatura a representante distrital Interact 2021/2022. 
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Também congratulamos a taipense Inês Paredes pelo prémio de melhor curta-metragem de 

ficção pela curta-metragem “Igor” atribuído pela Academia Portuguesa de cinema.  ____________  

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

presentes, referiu que: i) Sobre a proposta de recomendação do Partido Socialista, não vai 

contra a recomendação, mas este é um projeto de 2012, foi bastante badalado nas Assembleias 

de Freguesia, já era de prever este problema das bolsas de estacionamento; ii) O projeto, neste 

momento, é uma autêntica aberração porque é necessário saber onde se vão colocar; iii) Temos 

o descalabro que é a natureza, pois esquece a estrutura de um projeto e todas a infraestruturas 

são necessárias para que o projeto tivesse sucesso; iv) Não faz sentido o Partido Socialista 

trazer agora esta questão, no momento em que a Alameda Rosas Guimarães está toda ela a ser 

alvo de intervenção; v) O que andou o Executivo a fazer, porque se vê que não há fiscalização e 

qualquer tipo de acompanhamento das obras de um projeto que é de 2012.  _________________  

O deputado António Augusto da Silva Mendes na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que, e passa-se a citar entre parêntesis retos: [O Partido Socialista vem neste 

ponto destacar os frutos da estratégia que este Executivo da Junta de Freguesia de Caldelas 

tem implementado e que se orienta por percorrer 4 etapas que importa destacar: Proposta-

diálogo-trabalho-concretização. Trabalhos muito intensos que procuram substituir a competição 

pela cooperação, a intolerância pelo diálogo e a divisão pelo espírito comunitarista, sublinhando 

assim uma intervenção recente do nosso Presidente de Junta. Vamos apenas percorrer o 

trabalho material que está a transformar positivamente a Vila de Caldas das Taipas.  __________  

Requalificação do Centro Cívico das Taipas | Esta empreitada vai dar um novo coração à Vila. 

Estamos na fase em que decorrem os trabalhos estruturantes de preparação. Como na nossa 

vida para deixarmos entrar o novo tem que existir substituição. É este exercício de conseguir ver 

mais além que todos nós temos que alcançar. A requalificação do Centro da Vila é uma 

intervenção que vai mudar a face da nossa Vila cujo centro está envelhecido, degradado e 

merece há muitos anos uma intervenção. O Partido Socialista foi, por altura da discussão 

pública, o único partido que remeteu contributos para a equipa projetista. Mesmo depois desse 

consenso alargado, o atual executivo constituiu um grupo de trabalho para que em obra pudesse 

ser dada resposta às preocupações evidentes que foram levantadas na discussão pública. O 

relatório foi enviado em maio de 2018 para o Município de Guimarães. O projeto de 

requalificação do Centro Cívico das Taipas vai permitir colocar a céu aberto a Ribeira da 

Canhota, atualmente canalizada e submersa na zona dos Banhos Velhos. Assim, num futuro 
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próximo vamos usufruir de uma linha de água que diz muito aos taipenses. E assim serão 

plantadas no local novas árvores, adaptadas a habitats ribeirinhos que permitam o seu 

desenvolvimento harmonioso, sem condicionantes, melhorando a paisagem urbana e a sua 

biodiversidade. No projeto final, a obra de remodelação prevê o triplo de árvores 

comparativamente com as atualmente existentes, ou seja, 150 novas árvores. Como disse 

Ferreira de Castro, na publicação do Notícias de Guimarães em 1963, sobre a nossa Terra “E é 

lá que a natureza minhota, de milharais empenachados, choupos e salgueiros onde se abraçam 

as vides, esplende em toda a sua beleza.” Desde a primeira apresentação pública, viu-se que 

existia a pretensão em favorecer a pedonalização e em diminuir de forma muito significativa o 

número de estacionamentos disponíveis na freguesia. No centro da vila e imediações, por se 

tratar de uma zona de muita procura de comércio e de serviços. Na zona das Termas que 

também tem uma zona residencial. Por isso, a Junta de Freguesia, tem vindo a insistir com a 

Câmara Municipal de Guimarães caminhos para a resolução deste problema, tendo identificado 

terrenos de interesse para a freguesia, todos no perímetro urbano das intervenções em curso e 

que podem ser adquiridos, com o objetivo de se constituírem como bolsas de estacionamento, à 

semelhança do que já acontece, por exemplo, com o recinto da feira semanal.  _______________  

Requalificação da Alameda Rosas Guimarães | A Requalificação da Alameda Rosas Guimarães 

decorre a muito bom ritmo. A pavimentação do último canteiro, junto ao Parque de Lazer, que 

agora ficará sem trânsito, exclusivo para a circulação pedonal. Está em preparação a segunda 

fase de pavimentação da Alameda Rosas Guimarães, agora do lado direito descendente que 

permitirá renovar passeios, a iluminação pública, os jardins e as árvores, sendo já 33 as novas 

árvores neste arruamento.  O que agora está acontecer na nossa vila lembra-nos o espírito 

empreendedor de Rosas Guimarães que apostou na criação e melhoramento das infraestruturas 

locais, tais como a pavimentação e a arborização de algumas ruas. Está-se a renovar o espaço 

público, os nossos jardins e o nosso Parque arbóreo, para dar melhor qualidade de vida aos 

taipenses.  _____________________________________________________________________  

EB 2,3 Taipas, Caldas das Taipas | A nova Escola EB23 das Taipas, inaugurada há bem pouco 

tempo, foi distinguida com o troféu Melhor Projeto Público na área de Arquitetura. Foram 

construídos um novo edifício de raiz com sala de aulas modernas, novos campos de jogos e 

novas áreas ajardinadas e de recreios para os alunos.  __________________________________  

Trilho Ecológico do Ave | Está em fase final a devolução completa da margem do rio Ave aos 

Taipenses, das levadas à praia seca. Há mais de 30 anos que queríamos isto! Agora todos os 
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Taipenses vão visitar e apreciar o rio Ave. Este trilho tem sido muito procurado para caminhadas. 

Entende-se este espaço como um parque verde em linha e Natural, ao longo da margem do Rio 

Ave, recuperando, reabilitando e beneficiando todo o edificado histórico, promovendo a 

contemplação da fauna, flora, a valorização do património natural, a aproximação ao rio, a 

pedagogia ambiental e ecológica, como os usos suaves de mobilidade. Como disse Ferreira de 

Castro, na publicação do Notícias de Guimarães em 1963, “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. “.  ___________________  

Horta Comunitária | A adesão das famílias aos talhões será grande! Este projeto agregador 

mereceu congratulações de todos os elementos na última Assembleia de Freguesia. Verificamos 

que está em fase de conclusão. Muito brevemente as famílias Taipenses poderão usufruir da 

ligação à terra e ao cultivo sustentável.  ______________________________________________  

Requalificação do Antigo Mercado | Retiradas as chapas na vedação está à vista de todos o 

cuidado em manter a traça original daquele espaço. Num trabalho cuidado, o gradeamento do 

Antigo Mercado começou a ser reparado. Será mantido o gradeamento original, assim como 

outros elementos identitários deste espaço central das Caldas das Taipas. O estaleiro de obras 

foi dignificado para o usufruto da população, naquele que será um espaço de confluência de 

pessoas e de diversidade de oferta. Foi esta opção de convívio que os Taipenses escolheram 

em 2017 por larga maioria.  ________________________________________________________  

Podas de árvores | A Brigada Verde de Caldelas, em articulação com a Junta de Freguesia, 

efetuou o arejamento e podas a cerca de 200 árvores de pequeno porte na freguesia. O cuidar 

das árvores por voluntários é muito importante, pois potencia o respeito pelos cidadãos, destes 

elementos essenciais à qualidade de vida na nossa freguesia.  ____________________________  

Passeios na variante | As Infraestruturas de Portugal SA, a pedido da Junta de Freguesia, 

procederam à reparação dos passeios da variante da nossa freguesia. A intervenção incidiu 

entre o quartel da GNR e a entrada da Vila, junto ao Rio Ave, incluindo a rotunda do Monumento 

ao Cutileiro. Mais uma vez a insistência da Junta de Freguesia em Março de 2020 deu frutos e 

passado um ano viu o seu esforço recompensado.  _____________________________________  

Escolas da charneca e do Pinheiral e EB23 | Observa-se uma resposta eficaz, com os serviços 

da Junta de Freguesia às várias solicitações de pequenas reparações no espaço público e no 



Autenticação 

________________________ 

Livro n.º2, pág. 8 / 162 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Primeira sessão ordinária realizada em 20 de abril de 2021 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

apoio às escolas e instituições das Caldas das Taipas. Foi assim possível embelezar os espaços 

exteriores. A Escola do Pinheiral e a Escola da Charneca mobilizam o apoio da Junta de 

Freguesia, também com a edição de livros realizados pelos alunos.  _______________________  

Cuidar do Espaço Público (Corte de jardins públicos e bermas, Parques e Jardins) | O corte 

regular da relva nos parques de lazer, assim como da vegetação das bermas dos arruamentos 

da Vila. O Parque de Lazer da Praia Seca e o Parque de Lazer das Caldas das Taipas estão 

impecáveis. O trabalho de limpeza e manutenção de vias é contínuo e da Ponte das Taipas, 

classificada como monumento nacional em 1926.  ______________________________________  

Como conclusão afirmamos que não é tempo de olhar para trás. Para trás foi o tempo do 

abandono, da degradação do espaço público e dos passeios. Foi o tempo das árvores que 

tombavam pela força da natureza, pelo tempo e pela incúria. Foi o tempo dos jardins 

abandonados. De certeza que num futuro próximo, recordaremos estes tempos como bem 

empregue. Agora é tempo de renovarmos o espaço público, de aumentar as zonas verdes, de 

termos jardins mais cuidados de termos ainda mais árvores. É tempo de olharmos, com olhos de 

futuro, para este tempo de mudanças em Caldas das Taipas. Assim como concluiu Ferreira de 

Castro sobre Caldas das Taipas, também dizemos: “ Não partas! Fica e sonha... Eu voltarei 

amanhã...”  ____________________________________________________________________  

O Partido Socialista saúda nesta assembleia os três proponentes do monumento ao ex-

combatente que foi edificado no jardim da Rua 25 de Abril e inaugurado no passado dia 10 de 

Abril de 2021. Os cidadãos Luís Miguel Rodrigues, José Oliveira e Cirilo Silva são a prova de 

que a participação dos cidadãos na democracia é saudável e produtiva quando feita com 

diálogo. A esta Junta de Freguesia saudámos pela realização deste projeto que, relembramos, já 

tinha sido proposto pelo Partido Socialista a esta Assembleia em 2014 pelo então deputado 

Professor Francisco Costa e Silva.].  ________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro solicitou interpelar o deputado António Augusto da Silva 

Mendes, tendo referido que: i) O Sr. presidente da Junta de Freguesia não necessita de efetuar 

o relato da atividade porque o deputado Augusto Mendes, enquanto porta-voz, o substituiu muito 

bem nessa função; ii) Tanto na política, como na vida pessoal, o pior que pode acontecer a 

existência de conformação que tudo está bom definitivamente, não tendo um espírito crítico 

quanto ao que se está a fazer, àquilo que se deveria fazer, devendo-se pôr em causa, 

permanentemente, os projetos que estão a ser executados, iii) A intervenção do deputado 
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Augusto Mendes não demonstra qualquer espírito crítico e demonstra uma adesão cega ao que 

está a ser feito, seja bem ou mal feito; iv) O último canteiro e as obras da avenida Rosas 

Guimarães são uma aberração. Assim sendo, porque está a ser feito, se está a gastar dinheiro e 

está a entrar no olho das pessoas, o deputado António Augusto da Silva Mendes acha que são 

bem feitas; v) A coligação de partidos Juntos por Guimarães não está aqui a dizer mal por dizer 

e é tempo no século XXI de apreciar a qualidade das obras, porque o futuro das Taipas depende 

disso; vi) Se o escritor Ferreira de Castro viesse na atualidade às Taipas, de certeza absoluta 

que não se sentia inspirado para criar os poemas citados, vii) Se este espírito crítico as Taipas 

será sempre o parente pobre da Câmara Municipal de Guimarães.  ________________________  

O deputado António Augusto da Silva Mendes na resposta ao deputado Manuel José Araújo 

Ribeiro, referiu que: i) Acredita nestes projetos deste Executivo da Junta de Freguesia e é por 

isso que continua aqui; ii) Relativamente à forma de acreditar cegamente nos projetos, temos é 

diferentes modos de os abordar. A coligação de partidos Juntos por Guimarães acha que quem 

berrar mais alto e adotar uma postura contra Guimarães é quem mais ganha, atitudes que têm 

tomado nos últimos 16 anos. O partido Socialista tem outras formas de o fazer, ou seja utilizando 

os meios disponíveis que o regimento desta Assembleia de Freguesia e a propor 

recomendações como foi feito nesta sessão; iii) Há 4 anos atrás bateram de frente e continuam 

insistentemente a gritar que o que vem de Guimarães é mau; iv) Nós temos a nossa identidade, 

sabemos o que queremos e acreditamos nestes projetos. É certo que não acreditamos naquilo 

que o deputado da oposição acha que o Partido Socialista deve acreditar. Temos é formas muito 

diferentes de atingir os objetivos.  ___________________________________________________  

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, após cumprimentar todos 

os presentes, referiu que: i) Se revê muito na intervenção do deputado António Augusto da Silva 

Mendes, sobretudo na última. As Taipas merece todo o investimento que a Câmara Municipal de 

Guimarães está a fazer na freguesia de Caldelas e a ingratidão é o pior sentimento que qualifica 

o ser humano. Longe vão os tempos em que a atual oposição vinha às Assembleias de 

Freguesia criticar por não se fazer e agora criticam o atual Executivo da Junta de Freguesia por 

fazer obras. Esta situação constitui uma novidade da oposição. ii)  O Executivo da Junta de 

Freguesia tem uma Assembleia de Freguesia de luxo, porque o Partido Socialista que suporta o 

poder é que é a verdadeira oposição à Junta de Freguesia. São os elementos do Partido 

Socialista que estando presentes nas atividades, dão a cara, elaboram propostas e fazem com 

que o Executivo faça cada vez mais e melhor, ii) Relativamente ao projeto da centralidade, o 
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Partido Socialista era o único que, ao longo do tempo e desde 2012, trazia propostas de 

alteração e melhoria; iii) Desde 2012 até 2017, foi o Partido Socialista que manifestou a 

necessidade de existirem bolsas de estacionamento. Em 2018 o Partido Socialista apresentou 

um estudo com proposta para a implementação dessas bolsas. Em 2020 enviaram uma carta ao 

presidente da Câmara Municipal de Guimarães, reforçando a necessidade e a pressionar; iv) 

Ainda esta semana os serviços da Câmara Municipal de Guimarães estiveram a medir 2 

espaços que podem vir a constituir-se como bolsas de estacionamento; v) Este investimento do 

centro cívico é de cerca de 5,5 milhões de euros e o orçamentado na renovação do centro cívico 

de Vizela é 4 vezes inferior; vi) Há 4 anos o projeto da renovação do centro cívico das Taipas era 

o melhor e agora, estando na oposição, já defendem o contrário do que defendiam.  __________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro solicitou esclarecimentos adicionais ao presidente da 

Junta de Freguesia, tendo referido que: i) O presidente da Junta de Freguesia entende que ter 

espírito crítico em permanência sobre os projetos que estão a ser executados, é ser contra os 

projetos? Não é tentar valorizá-los? Tentar que este dinheiro todo, que é de todos, seja o mais 

bem gasto possível? Não é um contributo positivo para a melhoria do processo? O Sr. 

presidente da Junta de Freguesia entende que estar calado, aceitar de forma passiva o que for 

feito, o que for mal feito e não tentar melhorar seria o melhor forma de contribuir para o projeto?; 

ii) Se viu alguma crítica construtiva e não elogios na intervenção do deputado António Augusto 

da Silva Mendes.  _______________________________________________________________  

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

deputado Manuel José Araújo Ribeiro referiu que, e passa-se a citar entre aspas, “ O deputado 

Manuel Ribeiro parece aquela sogra que diz ao filho, casaste com uma mulher que não serve 

para ti, mas di-lo depois do casamento estar feito”. O espírito crítico é muito importante mas tudo 

tem o seu tempo. Nesta altura estamos na fase de execução do projeto e os senhores, por terem 

responsabilidades autárquicas na altura, tiveram oportunidade para o fazerem e não o fizeram. 

Caucionaram o projeto potrque na altura disseram que o projeto era muito bom. Vir agora dizer 

que está tudo mal, não é espírito crítico mas sim não ter coerência; ii) A intervenção do deputado 

Augusto Mendes é justa e o deputado Manuel Ribeiro tem o direito de não concordar. O que não 

pode fazer é impor a sua vontade, a sua perspetiva ou a sua apreciação aos outros; iii) Tem tido 

muitas apreciações de pessoas, inclusive de fora da freguesia, que lhe têm dito que agora é que 

as Taipas está a mudar a sério; iv) É necessário fazer jus ao professor Francisco Costa e Silva, 

porque em 2014, enquanto deputado do Partido Socialista foi o primeiro a colocar este 
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referencial ao combatente como desígnio coletivo. Por não ter sido efetuado na cerimónia, pede 

desculpa pública pelo facto, ao professor Francisco Costa e Silva e que já o fez pessoalmente.  __  

A proposta de voto de pesar pelo falecimento do Sr. Clementino Freitas Carvalho foi aprovada 

por unanimidade dos presentes.  ____________________________________________________  

A proposta de recomendação à Câmara Municipal de Guimarães para a constituição de bolsas 

de estacionamento na Freguesia de Caldelas foi aprovada por maioria dos presentes, com 12 

votos a favor e 1 abstenção do deputado Constantino João Quintas Veiga.  __________________  

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

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

atividade e situação financeira entre sessões.  _____________________________________  

O secretário da Junta, João Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, após cumprimentar todos os 

presentes, apresentou o relatório de atividades entre sessões da Junta de Freguesia e 

apresentou a situação financeira entre sessões. A apresentação setorial esteve relacionada com 

os domínios ambiental, cultural, espaço público e associativismo.     ________________________  

O documento de Informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e situação 

financeira entre sessões está averbado no anexo um, que faz parte integrante desta ata.  ______  

Intervieram o deputado José Horácio da Silva Nogueira pelo Partido Socialista e os deputados 

Carlos Franclim Matos Freitas e Constantino João Quintas Veiga pela coligação de partidos 

Juntos por Guimarães. O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos. 

O deputado Carlos Franclim Matos Freitas na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que, e passa-se a citar entre aspas, “Na última Assembleia de Freguesia a 

coligação Juntos por Guimarães abordou a Junta de Freguesia sobre a utilização dos preços 

sociais praticados pela Cooperativa. Como a resposta da Junta de Freguesia não foi 

esclarecedora, avançamos com um pedido formal, junto da Cooperativa, com os seguintes 

pontos: i) Contratos programa 2015 - 2020; ii) Tabela com a informação dos preços base e 

sociais. Da resposta da Cooperativa conseguimos retirar que, os preços sociais não são 

praticados, não se encontram afixados ao público, nem no sítio da internet, conforme é 

obrigatório por lei. Desta forma, consideramos que o contrato programa que a Câmara Municipal 

de Guimarães contratualizou com a Cooperativa Turitermas não foi realizado para apoiar os 
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cidadãos mais carenciados, mas sim uma forma encapotada para pagar uma gestão ruinosa ano 

após ano. Como se não fosse suficiente os problemas financeiros, também a imagem, o nome 

da Cooperativa e a sua notoriedade vaão de mal a pior.  O diferendo com o Dr. Hélder Pereira, o 

terminar da prestação de serviços com um médico taipense, conceituado em todo o mundo, vai 

certamente prejudicar ainda mais o negócio da Cooperativa, nomeadamente na clínica, bem 

como os pacientes que estavam a ser acompanhados, nomeadamente os que residem na nossa 

vila, agora terão de se deslocar a Vila de Conde para continuar os seus tratamentos. Face 

exposto, questionamos a Junta de Freguesia se já tomou alguma medida sobre este assunto e 

quais.”.  ______________________________________________________________________  

O deputado José Horácio da Silva Nogueira na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, efetuou uma pequena reflexão mais assente no romantismo. Este período entre 

sessões esteve dominado pelo confinamento, de desafios diários, que exigem trabalhos 

redobrados, muito dinamismo e acima de tudo criatividade. Salientou a logística organizativa que 

a Junta de Freguesia conseguiu para o ato eleitoral de eleição do presidente da República. 

Apesar dos condicionalismos existentes, foi uma demonstração de organização, de empenho e 

acima de tudo de coragem de todos os intervenientes sem exceção. Também foi um exemplo de 

responsabilidade, de educação e de participação da nossa comunidade. Esperamos que a curto 

prazo possamos ser livres na nossa plenitude, de voltarmos às reuniões presenciais, ao 

convívio, ao abraço e ao lazer. A nossa Vila está em transformação, mas é uma transformação 

que vai fomentar precisamente esta proximidade entre pessoas. Para tal, contribuirá o mercado, 

o horto comunitário, o trilho ecológico, o centro, a alameda Rosas Guimarães e vamos ter todas 

as condições para nos voltarmos a reunir e a estarmos juntos. Tem a certeza que qualquer 

estudante universitário taipense, esteja perto ou longe, vai ter todo o orgulho em trazer cá os 

colegas de outras regiões e mostrar como as Taipas estará. Temos que enaltecer o que está a 

ser feito e não nos opormos áquilo que significa transformação, evolução e mudança.  ________  

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

presentes, referiu que: i) O autarca de Vizela provavelmente investe provavelmente todos os 

anos no centro Cívico e não faz como o presidente da Câmara de Guimarães que investe nas 

Taipas após 30 anos de governação Socialista, o que revela falta de estratégia ao longo destes 

anos todos para as Caldas das Taipas; ii) A escola preparatória ganhou de facto um projeto de 

arquitetura, mas acerca da funcionalidade está um desastre. Já para não falar da questão do 

tráfico que diariamente passa por lá e de todos aqueles estratagemas que todos aqueles que 
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utilizam as vias da nossa vila para chegarem ao seu emprego; iii) Na secretaria da Junta de 

Freguesia tenho informações de que os editais de Freguesia, quando lá chegam as informações 

necessárias para os notários, não lhes chegam a tempo e horas. Estão à vista os devidos 

prejuízos para todos aqueles que precisam dessa informação da Junta de Freguesia e os 

prejuízos são de facto evidentes; iv) A Junta diz que acompanha as obras no centro da vila, na 

Alameda Rosas Guimarães e no mercadinho. Quanto ao mercadinho a Junta de Freguesia 

perdeu de facto uma grande oportunidade de tornar aquele local num local atrativo, um local 

importante para humanizar aquele espaço. Perdeu de facto uma oportunidade de criar um 

elemento de raiz de forma que fosse o elemento de charneira para trazer as pessoas ao centro 

da vila. Apenas se destruiu um barraco velho e construiu um barracão maior. Perdeu-se uma 

grande oportunidade de trazer uma coisa nova para a nossa Vila que só tem coisas velhas. Não 

há ninguém que pense em situações que possam suscitar a curiosidade a todos aqueles que 

nos visitam e que poderão vir de facto a visitar-nos. A oposição apresentou um edifício que era o 

centro interpretativo da Cutelaria, que era uma marca para a nossa freguesia. Relativamente ao 

resto devo dizer-lhe que este local é uma referência para a nossa vila mas resolveu fazer uma 

interpretação daquele local anunciando mais uns cafés ou uns bares para que a cultura da Vila 

fosse do género daquela a cultura de tasco do café. Não comunga com esse desejo de 

transformar um espaço mítico com mais três cafés; v) Os combatentes já estavam 

homenageados com uma rua que vai até ao AveParque. Foi de uma falta de qualidade, é um 

autêntico mamarracho, aquilo que ela está. Não há qualidade, não há design, não há nada. 

Juntamente com o Monumento dos Bombeiros, eu acho que aqui a ideia era representar atos de 

bravura de todos aqueles que de facto nos representaram. O que se vê atualmente é que 

aquelas figurinhas que lá estão representam pessoas moribundas, pessoas pequenas. Isto foi 

mais uma oportunidade falhada num espaço poderia ter sido de facto memorável; vi) Lamenta 

que o monumento ao Rosas Guimarães não tivesse um sitio melhor para ser colocado. Não 

tinham um sítio mais baixo para colocar um homem que fez muito por esta terra. O presidente da 

Junta escondeu-o lá no fundo. Uma figura daquelas devia estar no centro da nossa vila. Sobre o 

Ferreira Castro também devia estar igualmente no centro da vila e não merece estar à sombra. 

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

Carlos Franclim Matos Freitas referiu que: i) Pessoalmente entendo que os meus colegas do 

Executivo não são ajudantes são colegas com os legitimidade conferida pelos eleitores. Também 

se associam a uma certa tristeza ao ruído que tem sido feito a volta da cooperativa; ii) E 

deixamos aqui um desejo sincero de que todos aqueles que quem têm responsabilidades 
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possam ter a capacidade de colocar os interesses da cooperativa e das Taipas em primeiro 

lugar. É o que nós procuramos fazer no Executivo, e no nosso dia a dia. Se de alguma maneira 

tem dúvidas quanto à legalidade do que se está a passar naquela cooperativa, sugeria que o 

senhor deputado pudesse, junto das instituições judiciais, colocar as suas dúvidas para que 

naturalmente se pudesse apurar todas as dúvidas que tem.  ______________________________  

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

José Horácio da Silva Nogueira referiu que: i) Se revê muito na perspetiva que o senhor 

deputado Horacio Nogueira aqui trouxe. Primeiro pela forma sincera, sentida e autêntica que nos 

traz sobre a perspetiva que tem do que o antigo mercado pode representar para a nossa 

juventude, para a nossa comunidade enquanto o espaço de convívio, enquanto espaço de 

encontro, enquanto espaço que nos motiva orgulho. Longe vão os tempos em que os jovens 

saíam daqui para outras paragens para se poderem divertir. Nós o que queremos fazer é 

precisamente o contrário é pegar nos jovens de fora por um acidente estar aqui disse e trazê-los 

para cá e que tenham referências, como no caso do projeto cultural dos Banhos Velhos. Que 

tenham referências relativamente àquilo que são as festas de São Pedro. Para além daquilo que 

é o tradicional cartaz, que tenham orgulho que tenham espaço se possam encontrar no início de 

noite, ali no antigo mercado.  ______________________________________________________  

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

Constantino João Quintas Veiga referiu que: i) O antigo mercado será um espaço de encontro, 

de reunião e de convívio. Será também um espaço histórico e era um espaço mítico, como disse 

o deputado Constantino Veiga, mas cujo misticismo foi muito abandonado. Porque que aquilo 

era um estaleiro velho, era um barracão. Houve alguém e algumas pessoas que se propuseram 

a fazer algo diferente e a dar uma função diferente. Em 3 anos fizeram aquilo que os deputados, 

agora na oposição e antigos representantes na Junta de Freguesia, não conseguiram fazer em 

12 anos, que é reabilitá-lo, requalifica-lo e dar-lhe uma função; ii) Há um mundo que nos separa, 

é o mundo entre alguém que tem uma visão desempoeirada daquilo que quer para a nossa Vila, 

contemporânea, moderna e como se faz nas grandes cidades. O outro mundo, é do tipo novo 

rico que acha que se pode destruir a história, destruir o passado, destruir o antigo mercado para 

fazer uma construção com uma volumetria desproporcionada, um verdadeiro mamarracho. Os 

que agora estão na oposição propunham era destruir o existente, destruir a identidade, destruir a 

história das pessoas que lá venderam e que nós conhecemos pelo nome de famílias; iii) 

Relativamente ao resto da intervenção não tem intenção de convencer a oposição de que o que 
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tem sido concretizado é positivo. A oposição limita-se de forma cega a destruir tudo aquilo que 

se faz a aqui na nossa vila e sempre que se tenta fazer alguma coisa são os primeiros a 

levantarem o couro para destruir o que se faz. A proposta do monumento aos combatentes foi 

uma proposta que chegou de três cidadãos Taipenses. O que o deputado Constantino veiga 

disse não é ao presidente da Junta de Freguesia, nem à junta de Freguesia que afetam, mas sim 

aos combatentes, a todos aqueles que no dia da cerimônia se quiseram associar e se reviram 

aquilo que a Junta de Freguesia está a fazer. A oposição está contra estas pessoas. Estão 

contra os combatentes, os proponentes, aqueles que dignificaram a cerimónia, o Regimento de 

Cavalaria e a Secretária de Estado dos Antigos Combatentes. Gente que elogiou o trabalho que 

nós estamos a fazer, nomeadamente, o responsável da Liga dos Antigos Combatentes, gente de 

fora que consegue ver mais além daquilo que é uma perspetiva fechada, conservadora, escura e 

que infelizmente nos liderou durante 12 anos. Foi tempo a mais e hoje esse é o tempo que nós 

queremos deitar para trás das costas, que ninguém quer recordar aqui a que ninguém quer 

regressar.  _____________________________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro interpelou o deputado José Horácio da Silva Nogueira, 

tendo referido que: i) Se se revê no alcatrão dos passeios e no alcatrão do último canteiro da 

alameda Rosas Guimarães. Isso vai constituir no futuro uma sala de visitas das Taipas; ii) ) Se 

se revê no corte massivo das raízes das árvores da alameda das Rosas Guimarães e que  

fragilizaram as árvores. Com um vento mais forte, o futuro nos vai dizer se realmente elas são 

seguras ou não; iii) Se se revê na razia se vai que já se realizou e que se vai ainda realizar 

nasTaipas. Se realmente como disse o deputado Augusto Mendes vai haver uma substituição 50 

árvores, acredita gostava que acontecesse, mas esse efeito, naturalmente, só se vai verificar 

daqui a 30 anos nas Taipas; iv) Será que com estas intervenções vamos ter uma sala de visitas 

onde os nossos estudantes universitários possam trazer os seus amigos dos mais diferentes 

locais do país.  __________________________________________________________________  

Na resposta, o deputado José Horácio da Silva Nogueira referiu que, relativamente ao alcatrão e 

ao corte das raízes, não é construtor nem biólogo. Muita gente também opina sobre os rios e 

sobre os números e, de repente, temos vários intelectuais com poder de conhecimento na 

matéria. Tem a certeza absoluta que terá muita mais vontade em trazer amigos de fora. Porque 

felizmente tem muitos, não só no país como na Europa e até noutros continentes, Terá todo o 

prazer em trazer amigos de fora, muito mais agora do que há anos atrás.  ___________________  
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O deputado Carlos Franclim Matos Freitas solicitou esclarecimentos adicionais ao presidente da 

Junta de Freguesia, tendo referido que: i) Não respondeu à pergunta que lhe foi feita. A 

coligação de partidos Juntos por Guimarães está solidária com a cooperativa, no entanto, temos 

dever de saber o que é que Junta está a fazer e que iniciativas tomou. Esta é uma situação que 

arrasta há muito tempo e que temos que ter a noção do que está a ser feito para tentar resolver 

este problema.  _________________________________________________________________  

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

deputado Carlos Franclim Matos Freitas referiu que: i) A junta de Freguesia tem tido um papel, 

desde 2017, com uma presença assídua e com voz ativa nas assembleias da cooperativa Taipas 

Turitermas. Aquilo que era a nossa vontade e no quadro daquilo que nos for possível daremos o 

nosso contributo para continuar a fazer daquela cooperativa o que ela deve ser que é um ativo 

ao serviço dos interesses das Taipas. Interessa é que possamos dar um contributo de mãos 

dadas e que o ruido seja substituído por boas notícias, que a competição seja substituída por 

cooperação, ou seja que possamos caminhar de mãos dadas.  ___________________________  

Deixou uma nota informativa ao deputado Manuel Ribeiro. Se o deputado for a Matosinhos, a 

Leça, à avenida dos Aliados no porto, a Lisboa ou então à rua do Tojal nas Taipas o material 

usado é o mesmo da avenida Rosas Guimarães. O que não tinha dignidade eram os passeios 

como estavam no passado. E isto que estamos corrigir, como estamos a corrigir tudo. Se isto 

não é sectarismo o que é então?  ___________________________________________________  

O deputado Carlos Franclim Matos Freitas solicitou um pedido à Mesa, tendo referido que: i) 

Todos queremos o bem a Cooperativa, mas não podemos cooperar com aquilo que 

consideramos estar incorreto. O contrato-programa que foi estipulado com a Câmara era para 

ajudar os preços sociais que a Cooperativa poderia ou deveria praticar com as pessoas mais 

carenciados e que utilizam os serviços. Nós questionamos, através da Assembleia de Freguesia 

e da Junta de Freguesia a indicação de especiais, que não estão afixados em lado nenhum, nem 

no edifício da Taipas Termal, nem no sítio oficial da Internet de Taipas Termal. Por isso não há 

forma de saber quais são os preços especiais. Temos que esclarecer isto de uma vez por todas. 

Ou realmente o contrato-programa é para ser utilizado para preços especiais ou não é para ser 

utilizado para preços especiais. Solicito, através da Assembleia de Freguesia, que fossem 

apresentadas as contas discriminadas da Cooperativa, onde estivesse indicado o número de 

consultas médicas e atos de serviços prestados com preços sociais e com preços não sociais. 
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No fundo a descrição total das contas para nós podemos analisar, desde que começaram os 

contratos-programa .  _____________________________________________________________   

Por solicitação do presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, o deputado Carlos Franclim 

Matos Freitas anuiu que enviará, por correio eletrónico, o pedido por escrito. Esta é a condição 

para que a Mesa reencaminhe o pedido à Junta de Freguesia e se possam seguir os 

procedimentos normais que têm sido adotados até ao momento.  _________________________  

O presidente da Junta de Freguesia referiu que os serviços da Junta de Freguesia estão 

completamente ao dispor para intermediar este processo até que o deputado Carlos Franclim 

Matos Freitas fique completamente esclarecido. _______________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro solicitou a defesa da honra da bancada da coligação de 

partidos Juntos por Guimarães, na sequência da intervenção do presidente da Junta de 

Freguesia, tendo referido que: i) O presidente da Junta de freguesia faz mais juízo de valor sobre 

as pessoas, tendo dito “nem sei se vou rir ou chorar” da intervenção do deputado Constantino 

Veiga, faz juízo de valor sobre as pessoas e sobre afinidade política da bancada. Mas 

relativamente à atividade política não tem o direito de dizer, poi sabe que é mentira que nós 

destruímos tudo o que fazemos.   __________________________________________________  

Diz que a bancada juntos por Guimarães quer destruir as Taipas e destruir tudo o que se faz. 

Perguntou ao presidente da Junta se realmente alguém falou aqui contra a horta pedagógica, o 

trilho ecológico, se alguém quer destruir o que é que fosse. Ninguém quer destruir, nós 

queremos é que se passa bem. Na incapacidade reconhecida pelo presidente da Junta de se 

fazer bem, veio aqui hoje defender os passeios em alcatrão. E era bom que se dissesse, que 

ataca a oposição que diz que só quer destruir que não diz. Se realmente alguém quer destruir 

das Taipas e eu devolvo-lhe realmente essa acusação, porque está a caucionar estas obras 

todas sem qualquer espírito crítico. Já foram alteradas muitas obras em execução à última da 

hora da Alameda das Rosas Guimarães. Portanto é possível alterá-las, é preciso de melhorá-las, 

é preciso fazer o bem das Taipas. Não acuse oposição que quer o bem das Taipas, que quer o 

bem, bem, não é o bem na perspectiva do Partido Socialista de querer destruir a identidade das 

Taipas. Não é a oposição que está por betão da Alameda das Rosas, nem a cortar as árvores 

nem a destruir tudo o que se faz.  ___________________________________________________  

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

deputado Manuel José Araújo Ribeiro referiu que: i) A Junta de freguesia nunca houve a 
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intenção de afetar a honra do deputado; ii) O deputado acha que os passeios não deviam ser em 

alcatrão. O que disse foi que, um pouco por todo este país nas zonas nobres, por exemplo na 

marginal de Vila do Conde, local que nós muito gostamos de passear, esse tipo de pavimento 

está a ser utilizado, Os senhores em 2016/2017 na rua do Tojal já utilizaram o alcatrão, e 

também é na margem ribeirinha. O peço é coerência os deputados da coligação Juntos por 

Guimarães não podem é dizer que colocaram alcatrão na rua do tojal e aí era nobre e digno. Em 

2020, na alameda  Rosas Guimarães e não é nobre e não é digno. É só uma questão de 

coerência e não é mais nada; iii) São bem-vindos e agradeceu os elogios à horta pedagógica e 

ao trilho ecológico.  ______________________________________________________________  

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

Ponto cinco – Apreciação do inventário. __________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia propôs à Assembleia de Freguesia a dispensa da 

apresentação do inventário, em virtude do mesmo ter sido antecipada e atempadamente enviado 

a todos os membros da Assembleia, o que foi aceite por unanimidade.  _____________________  

O documento de mapa síntese dos bens inventariados está averbado no anexo dois, que faz 

parte integrante desta ata.  _______________________________________________________  

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

Juntos por Guimarães. O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos.  ________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção questionou o presidente da Junta de 

Freguesia, se em relação ao inventário do ano passado se houve acrescentos ou diminuições, 

ou seja, alterações.  _____________________________________________________________  

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

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que há uma coluna no documento de mapa síntese dos bens 

inventariados que indica as aquisições e nessa coluna as linhas que tiverem números são itens 

que foram acrescentados.  ________________________________________________________  

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

Ponto seis – Apreciação e votação das demonstrações de relato relativas ao ano de 2020.  
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O presidente da Junta de Freguesia apresentou o relatório de atividades e as demonstrações de 

relato relativas ao ano de 2020.  ____________________________________________________  

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

Juntos por Guimarães e o deputado José Alexandre Maia Freitas do partido Socialista. O 

presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos. ______________________________  

Os documentos de demonstrações de relato relativas ao ano de 2020 estão averbados no anexo 

três, que faz parte integrante desta ata.  _____________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção solicitou esclarecimentos ao 

presidente da Junta de Freguesia, tendo referido que: i) A Junta de Freguesia de Caldelas andou 

12 anos a sensibilizar a Câmara Municipal de Guimarães que a Juntas de Freguesia são mais 

eficazes, muito mais eficientes, exatamente pelo grau de proximidade com as situações e com 

os problemas, na execução de limpezas e a olharem pelo espaço público, designadamente 

jardins e espaços verdes. Essa luta demorada e contínua para convencer a Câmara começou a 

ter abertura já no nosso último mandato, até que neste mandato, e muito bem ser presidente da 

Câmara Municipal de Guimarães, começou a delegar nas Juntas de Freguesia que tratassem 

dos jardins e dos espaços verdes. Quando o presidente da Junta de Freguesia dizer que o 

parque da Quintã estava completamente abandonado, quem o abandonava era a Câmara 

Municipal de Guimarães. Quando o presidente da Junta de Freguesia vem dizer que o 

mercadinho estava abandonado, quem o abandonou foi a Câmara Municipal de Guimarães.  Nós 

sabemos que não era por gosto, não era por zelo, não era por incompetência da Câmara 

Municipal de Guimarães, nós sabíamos que a Câmara tinha um objetivo, e os senhores também 

caucionavam esse objetivo, que era denegrir a imagem de quem mais se encontrava próximo 

desses problemas e que era o Executivo da Junta de Freguesia. Sabemos que isto é tudo uma 

estratégia política, portanto mas nós congratulamo-nos que realmente com a passagem do 

tempo e acho que esta solução não tem volta atrás, não vai regredir qualquer que seja no futuro 

ou a cor política de uma Junta de Freguesia. Parece que os municípios aprenderam que delegar 

em que está mais próximo, há mais eficiência, há mais resultados e há mais poupança. Quando 

o presidente quiser falar no passado, quando quiser falar no abandono, veja quem é que tinha a 

administração desses locais, que não fazia nada de propósito para responsabilizar. 

Relativamente a isso, eu só estou elogiar o novo modelo, mas é preciso lembrar que houve 

ameaças de processos-crime para quem mexesse nas árvores das Taipas, com o objetivo de as 

podar, de as tratar, de as conservar e de eliminar o perigo de queda. A Câmara Municipal é ré 
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em processos nos quais as árvores caíram e que estão a ser tratados nos tribunais. O que é 

uma vergonha para o Município, é uma vergonha para a junta de Freguesia, que nunca esteve 

ao lado desses munícipes e fregueses, que tiveram prejuízos pela falta de manutenção das 

árvores das Taipas. É muito fácil atirar pedras para quem está mais fragilizado, para quem não 

manda, porque não tinha o poder e ao mesmo tempo proteger, omitir e esconder quem 

realmente estava a fazer o mal para provocar um mal, neste caso político, a outras pessoas. Não 

se revê nas palavras do presidente da Junta. O parque da Quinta estava assim, e tem que fazer 

mea culpa, porque o atual presidente da Junta, enquanto membro da Assembleia Municipal, 

caucionava as decisões da ação ou da omissão da Câmara Municipal; ii) Relativamente à 

execução orçamental, tem dúvidas relativamente ao cemitério tinha uma previsão que depois foi 

corrigida e parece que a receita arrecadada foi muito inferior. Também tem dúvidas em relação 

ao cemitério porque foi arrecadada uma receita abaixo daquela estava prevista. A feira não teve 

uma compensação da câmara? Se realmente existiu essa compensação, onde é que se 

encontra refletida no relatório?  _____________________________________________________  

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

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que: i) Relativamente às transferências da feira, tivemos 3 

meses em que foram cobradas taxas e tivemos 3 meses encerrados nos quais a Câmara 

Municipal não transferiu qualquer verba por conta dessa feira e tivemos 6 meses em que a feira 

retomou o seu funcionamento. A Câmara isentou pagamento das taxas e compensou a Junta de 

um montante das taxas recebidas, comparativamente com o período homólogo de 2019. Esse 

valor está vertido no documento na rubrica correspondente a transferências do Município; ii) 

Relativamente às taxas do cemitério, a execução fiscal fica abaixo da daquilo que era o 

orçamento, porque é feito com base na média dos últimos três anos. Ainda contempla o ano de 

2017, que foi um ano excecional do ponto de vista não da cobrança, mas excecional porque se 

venderam jazigos, cujo montante é muito superior àquele que corresponde a um exercício 

normal. Foram vendidos jazigos em 2017, ainda no anterior executivo no valor de 7500 euros, 

quando uma sepultura tem o custo de 930 euros.  ______________________________________  

A previsão fizemos com base na média dos últimos três anos e este ano não houve nenhuma 

venda de jazigos por parte da Junta de Freguesia. O número de inumações foi um pouco 

superior ao habitual. Em 2019 ocorreram 40 inumações e em 2020 foram 52. Ao nível dos 

averbamento e concessões há uma diferença significativa. O atual Executivo da Junta de 

Freguesia em 2017 quando assumiram o Executivo existiam dívidas por cobrar de 17000 euros, 
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que transitaram do Executivo anterior para o atual, dos quais cobraram até o ano de 2020 cerca 

de 4000 euros. Em 2019 existiam cerca de 9000 euros por cobra e esta foi um ano muito positivo 

desse ponto de vista. O atual Executivo tem procurado com algum equilíbrio recuperar aquilo 

que está considerado como incobráveis, sem serem muito incisivos, porque este é de facto um 

tema muito muito complexo e sensível.  ______________________________________________  

O deputado José Alexandre Maia Freitas na sua intervenção, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que, e passa-se a citar entre parêntesis retos: [Tendo a noção de que me 

tenho tornado um pouco repetitivo, não poderia deixar de, mais uma vez, parabenizar o 

executivo da Junta pela excelente qualidade da informação prestada, nomeadamente o relatório 

de atividades, relatório de gestão e respetivos anexos. Passados três anos, constatamos que 

esta foi uma prática que veio para ficar, a clareza e transparência na informação, juntamente 

com uma comunicação direta e sem atropelos. Vocês, executivo da Junta, elevaram a fasquia 

nesta matéria e estamos em crer que doravante será complicado assistirmos a um retrocesso.  __  

Antes de mais salientar a excecionalidade que o ano de 2020 representou, consequência da 

inesperada pandemia deriva da COVID19. Por um lado a consequente baixa em algumas 

receitas esperadas e, por outro, a necessidade extra de verbas para o apoio no combate direto à 

doença e na assistência social da população. É com agrado que nos apercebemos que, após 

analisar a documentação disponibilizada, o executivo da Junta conseguiu contornar estas 

dificuldades com afinco e determinação, prestando um apoio extraordinário aos fregueses sem 

deixar de manter as contas da Junta robustas e equilibradas. Merecem, mais uma vez, os 

nossos parabéns. Assim, de entre as rubricas e números apresentados, gostaríamos de salientar 

os pontos que nos parecem mais importantes.  _________________________________________  

Começando pelas questões ambientais. Para pessoas como eu, que nos anos 80 usufruíram em 

pleno do Rio Ave, sobretudo na praia seca, mas também no parque e nas levadas, e que de 

seguida viram todo este património natural ficar interdito a banhos devido à poluição, é 

extremamente gratificante finalmente assistir à devolução do rio e das suas margens aos 

Taipenses. Há 10 anos atrás não acreditaria que seria possível novamente usufruirmos desta 

valência natural da nossa terra. Hoje, é com grande prazer e júbilo que agradeço a este 

executivo por terem concretizado algo há muito ambicionado pela população. Ficar-lhes-emos 

eternamente gratos. Em paralelo com estas iniciativas, as questões ambientais ficaram ainda 

mais ricas e completas com os parques e jardins a florir, com início dos trabalhos da horta 

comunitária, com a intensificação do plano de limpezas das ruas e arruamentos e com a 
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instalação de equipamentos de recolha de resíduos, para além dos dispensadores de sacos para 

dejetos de cães. A nossa Vila vive saudável e recomenda-se!!! O apoio às Associações foi 

também fundamental, num ano que algumas delas, e consequentemente os seus praticantes, 

foram das maiores vítimas. O executivo esteve atento e, tal como conseguimos acompanhar, 

dentro das suas possibilidades, não deixou de prestar apoio fundamental a várias associações 

da Vila. A nível cultural a fasquia continua bem alta e ficamos satisfeitos que assim seja. A nossa 

vila sempre foi um centro nevrálgico de intensa atividade cultural e tudo funciona e resulta 

melhor quando o executivo da junta se constitui como elemento agregador e catalisador de toda 

a disponibilidade e vontade local para a iniciativa cultural. Longe vão os tempos em que o tema 

era utilizado para lançar a divisão e discórdia. Apesar das limitações derivadas da Covid19, o 

executivo conseguiu manter esta atividade a um bom nível e por isso merece os nossos sinceros 

parabéns. Para terminar, falemos um pouco dos investimentos. Poderíamos estar aqui, neste 

momento, a discutir sobre a desculpa A ou B do executivo por não ter realizado determinado 

investimento devido às consequências da COVID19, mas, extraordinariamente, reparamos que o 

executivo não deixou de concretizar os seus compromissos e cumprir com as suas obrigações, 

que, saliente-se, não foram poucos nem de menor dimensão, bem pelo contrário.  ____________  

Assim, passando a enumerar algumas, salientamos: i) A Construção da rede de águas pluviais e 

pavimentação da Rua da Quintã, da Baiona e da Rua do Pedraído; ii) A adjudicação da 

empreitada de requalificação do antigo mercado; iii) Iniciaram-se os trabalhos de reparação e 

conservação do passeio da Rua da Taipa e da Rua Reitor Antunes Machado; iv) Foram 

colocados diversos gradeamentos e corrimões na freguesia; v) Reparação de bancos e jardins; 

vi) Reparação de danos provocados pelas depressões Elsa e Fabien; vii) Limpeza e criação de 

corredor pedonal nas margens do Rio Ave; viii) Instalação de um Bar de apoio e um WC no 

parque de lazer da praia seca, mais respetivo mobiliário urbano, ix) Aquisição de um trator e de 

uma máquina corta relva.  _________________________________________________________  

Com origem na Câmara de Guimarães, existem também vários e importantes investimentos a 

salientar, começando logo por mencionar dois que deixarão uma forte marca neste mandato e, 

consequentemente, na própria Vila também. Refiro-me, claro, à requalificação da centralidade da 

Vila e à requalificação da Alameda Rosas Guimarães e da Rua Dr. Joaquim Ferreira Monteiro. 

Duas empreitadas que mudarão a face da Vila, tornando-a mais moderna e apelativa, e que, 

juntamente com o novo mercado, colocarão a nossa terra no mapa dos melhores locais para se 

viver em Portugal. São de factos tempos extraordinários os que vivemos atualmente nas Caldas 
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Taipas, sem precedente, não só na Vila como também nas várias freguesias do Concelho de 

Guimarães.  ____________________________________________________________________  

Posto isto, não será difícil de entender, que a bancada do PS faz uma apreciação amplamente 

positiva das atividades da Junta de Freguesia em 2020 e como tal poderão contar com o nosso 

voto positivo.].  __________________________________________________________________  

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

deputados que intervieram referiu que: i) Quando o deputado Manuel Ribeiro diz que as juntas 

de freguesia são mais eficientes nos Jardins e nas limpezas só concorda. Por exemplo o 

protocolo de delegação de competências das bermas, sarjetas e sumidouros era praticamente o 

mesmo e subiu mais 30% do que o que acontecia até 2017 e nem por isso as nossas bermas e 

sarjetas estavam em melhores condições. A Vila deve estar limpa e isso é o que o Executivo da 

Junta de Freguesia quer; ii) Outro aspecto que não concorda é a forma de abordar os 

problemas. Uma, a do anterior Executivo,  era estes assuntos não são da nossa competência e a 

Câmera que faça. O atual Executivo utiliza outra estratégia, embora não seja da nossa 

competência, vamos ver de que forma é que todos juntos podemos resolver o problema. A poda 

das árvores está excluída do protocolo de ação de competências das bermas e dos Jardins. A 

poda das árvores de grande porte, porque a Junta de Freguesia não tem meios, fica da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães. As árvores de pequeno porte, a Junta de 

Freguesia mobilizou os seus meios para se concretizasse uma correta intervenção. Os 

voluntários da Brigada Verde tiveram formação para efetuarem essa tarefa e os recursos 

humanos da Junta de Freguesia deram o apoio logístico. Nós temos duas formas de olhar para 

esta situação, uma é tirar a pedra esconder a mão e a outra é tentar colaborar de mãos dadas. 

Esta última abordagem foi a que procuraram fazer nas podas das árvores. Este é apenas um 

exemplo; iii) Os deputados da coligação Juntos por Guimarães gostam mais de olhar para o lado 

de lá da margem do rio Ave. Este executivo gosta mais de olhar para o lado de cá da nossa 

Freguesia. Este Executivo tem um objetivo claro: Recuperação de parques e jardins e da 

margem ribeirinha do rio Ave. Isto são ações, são atos concretos e que estão à vista de todos, 

iv) Relativamente à apresentação das contas, os documentos apresentados são a prova cabal 

de que é possível ser transparente e claro na apresentação dos documentos; v) O deputado 

José Maia Freitas para além de recuperar a questão ambiental também recuperou a questão da 

das novas políticas de interesse, as chamadas políticas de interesses difusos. Na política animal 

há três projetos que se orgulham. Os mais conservadores dirão que é um erro, que é 
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desnecessário, que tratar os animais como se fossem pessoas. Foi colocada uma rede de 

dispensadores de dejetos caninos. Foi a pensar nos animais, nos donos, mas sobretudo em toda 

a população, porque se está a ampliar a qualidade, a higiene e a salubridade urbana. A 

colocação de uma casa de gatos errantes tem como objetivo dar condições aos gatos e às 

pessoas que já alimentavam os animais na rua, mas também para controlar a propagação da 

espécie. Ao construir um parque canino fazê-lo na defesa dos animais, para que possam correr 

e brincar, mas também porque isso aumenta a recreação para os seus próprios donos. Estas 

são áreas de intervenção pública que demonstra contemporaneidade da nossa Freguesia. Uma 

Freguesia que está à frente do seu tempo; vi) A cultura que neste momento é tão determinante, 

como o deputado José Maia Freitas referiu. A cultura é um elemento tão determinante, não só o 

nosso património físico mas também o nosso patrimônio cultural, como o que nós estamos a 

trabalhar com o senhor Professor António José Oliveira, Historiador da nossa Vila. A promoção 

turística que vai ser lançada até ao final do ano, com a divulgação do património da nossa Vila, 

num contexto de afirmação territorial, numa de uma comunidade enquanto identidade com 

massa crítica; vii) Agradece o contributo de todos têm andado para que isto seja possível. 

Parece que é por acaso que as coisas acontecem, não é que a Junta de Freguesia tenha hoje 

mais competências. A Junta de Freguesia hoje tem mais tem mais capacidade, e não é por 

acaso, tem a ver com as pessoas, tem a ver com o peso que as pessoas empregam nas suas 

reivindicações, mas sobretudo tem a ver com a forma de estar e de fazer intervenção pública. O 

sucesso não é deste Executivo é da nossa Comunidade, de muita gente que tem trabalhado com 

a Junta de Freguesia e que nos dá muitas esperanças para que possa ser melhor ainda do que 

aquilo que nós temos ainda para construir.  ___________________________________________  

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por maioria de 9 votos da bancada do partido 

Socialista e do deputado Carlos Franclim Matos Freitas da coligação de partidos Juntos por 

Guimarães, tendo-se abstido da votação os deputados Manuel José Araújo Ribeiro, Sónia 

Cristiana Ferreira Mendes, José Maria Fernandes Ferreira Gomes e Constantino João Quintas 

Veiga da coligação de partidos Juntos por Guimarães. __________________________________  

Ponto sete – Apresentação, Discussão e Votação da primeira revisão orçamental no ano 

de 2021.  _____________________________________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou resumidamente os documentos da 1.ª revisão 

Orçamental do ano de 2021 e tem por objetivo introduzir o saldo transitado do ano anterior de 

2020. ________________________________________________________________________   
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Os documentos da primeira revisão orçamental no ano de 2021 estão averbados no anexo 

quatro, que faz parte integrante desta ata.  ___________________________________________  

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

os deputados Manuel José Araújo Ribeiro e Constantino João Quintas Veiga pela coligação de 

partidos Juntos por Guimarães. O presidente e a tesoureira da Junta de Freguesia prestaram 

esclarecimentos.  _______________________________________________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção solicitou esclarecimentos ao 

presidente da Junta de Freguesia, tendo referido que gostaria de perceber que terreno é que se 

pretende adquirir na Praia Seca, contíguo ao atual.  _____________________________________  

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

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que a praia seca é confrontada pelo rio Ave, pela ribeira da 

Agrela, pela rua do Tojal e pelo terreno que  é contíguo e se pretende adquirir.  _______________  

O deputado António Augusto da Silva Mendes na sua intervenção solicitou esclarecimentos ao 

presidente da Junta de Freguesia, tendo referido que a bancada do Partido Socialista é com 

muita expectativa que aguarda o desenvolvimento do projeto que inclui a compra de bicicletas. 

Pessoalmente gostava muito que assim fosse e que as pessoas aderissem. Vamos ficar com 

condições excecionais para a prática do ciclismo de recreação na nossa Vila. Era bom que a 

adesão aumentasse.  _____________________________________________________________  

O deputado Constantino João Quintas Veiga na sua intervenção solicitou esclarecimentos ao 

presidente da Junta de Freguesia, tendo referido que: i) O terreno contíguo era um que a Junta 

de Freguesia do Executivo anterior tinha compromisso com o Sr. Hernâni. O projeto tinha umas 

casas de banho naquela plataforma, de maneira a que os alagamentos não fizessem estragos. 

Foi o Executivo anterior que aprovou o alargamento desde a Praia Seca até às levadas de 

Monte Além e era um projeto muito mais atrativo e desenvolvido do que aquele que o Partido 

Socialista apresentou agora. Foi o Executivo anterior que fez a compra do terreno da Praia Seca. 

O atual Executivo a junta de Freguesia abandonou esse projeto e vieram 3 anos depois, vieram 

ao projeto e à carga, estragando 3 anos de projeto, para agora voltarem à carga. Se tivessem 

dado seguimento ao projeto a Praia seca teria já uma praia fluvial e assim não tem até porque 

fizemos análises da água durante 3 anos. Não trazem nada de novo; ii) Também mentiu que foi 

o então presidente da Junta de Freguesia da altura, Constantino Veiga, que aprovou o projeto da 

Vila e o assassínio daquelas árvores. Tive anos a pedir podas e o presidente da Junta dá-lhe 
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poderes para deitar árvores abaixo. Não desculpa o presidente da Junta, tem que assumir isso e 

acha que lhe deve pedir desculpa, nesta Assembleia de Freguesia por ser o local apropriado.  __  

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

deputado Manuel Ribeiro referiu que o terreno a adquirir na Praia Seca pela freguesia tem a área 

de 3600 m2.  ___________________________________________________________________  

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

Constantino João Quintas Veiga referiu que: i) No final deste mandato honraremos todos os 

compromissos que o senhor deputado deixou por cumprir no mandato anterior, desde aqueles 

que resultam de dívidas que nos deixaram, desde contratos que estavam por cumprir sem, no 

entanto, estar a fazer nenhum ajuste de contas com o passado; ii) No final deste mandato, nós e 

os Taipenses, farão a avaliação do nosso trabalho e certamente não ficaram insatisfeitos com 

aquilo que nós estamos a fazer. Nós não promovemos o atraso, nós estamos a promover o 

desenvolvimento. Nós não hipotecamos as oportunidades da nossa Vila, nós estamos a 

aproveitar os nossos recursos, com tudo aquilo que significam estas alterações. Não se 

penitencia por algo que não é da sua responsabilidade; iii) Detetar onde erraram e porque 

erraram é o 1.º passo para que a coligação de partidos Juntos por Guimarães se constitua como 

alternativa política. Os elementos da coligação se, no tempo em que tiveram responsabilidade, 

não reconheceram com humildade, que não concretizaram e falharam, nunca se poderão 

constituir uma alternativa; iv) Durante esta sessão da Assembleia já apelou à cooperação, foi 

bastante lacónico na resposta. Defenderá sempre a nossa Freguesia, os nossos concidadãos e 

os projetos dos nossos concidadãos; v) Pode ter-se sempre a certeza absoluta que não 

deixaremos de o fazer, nem de por os nomes e os pontos nos is.  _________________________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro solicitou esclarecimentos adicionais ao presidente da 

Junta de Freguesia, tendo referido que o presidente da Junta de Freguesia foi interpelado sobre 

fatos concretos e limitou-se a dar um sermão com uma carga moral, que lhe fica bem a ele. 

Sobre este tipo de esclarecimentos não tem que o aguentar, nem nesta Assembleia nem em 

lado nenhum. Por não serem produtivos, constatou-se que durante 3 minutos não disse 

praticamente nada de relevante para a pergunta efetuada e sim a comentar generalidades 

politicas, por atitudes e posicionamentos, 4 ou 6 anos do anterior Executivo da Junta de 

Freguesia. Em suma, ou responde ou não responde à interpelação.  _______________________  
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Na prestação de esclarecimentos adicionais, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao 

deputado Manuel José Araújo Ribeiro referiu que: i)Tem muita dificuldade em responder a 

interpelações que não estão revestidas de interpelações, constituindo-se como comentários; ii) 

Está aqui para discutir o ponto da revisão orçamental, pois apresentou a proposta de aquisição 

de um terreno e da aquisição de duas bicicletas. Está a desviar-se do passado e com toda a 

lisura proteger os interesses daqueles que aqui estão, para se manter a dignidade esta 

Assembleia.  ____________________________________________________________________  

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por maioria dos presentes, com 12 votos a favor e 

1 abstenção na votação do deputado Constantino João Quintas Veiga. ______________________  

Ponto oito – Apresentação, Discussão e Votação da Primeira Alteração à Tabela de Taxas 

e Licenças do ano de 2021.  _____________________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento das tabelas do regulamento de 

taxas e licenças tendo referido a votação, a proposta de criação de taxas de utilização das 

hortas comunitárias (12,00 € de inscrição no talhão e 12,00 € de renovação anual da inscrição 

de talhão) e dos espaços comuns do antigo mercado (150,00 € mensais).  ___________________  

Os documentos da primeira Alteração à Tabela de Taxas e Licenças do ano de 2021 estão 

averbados no anexo cinco, que faz parte integrante desta ata.  ___________________________  

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

Juntos por Guimarães. O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos.  __________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção solicitou esclarecimentos ao 

presidente da Junta de Freguesia, sobre como é que chegaram ao valor 150,00 € mensais.  _____  

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

Manuel José Araújo Ribeiro referiu que foi efetuada uma estimativa daquilo que é a área do 

funcionamento do espaço, o horário de funcionamento previsível e um sistema de limpeza, tendo 

em conta os preços que a Junta de freguesia paga por serviços similares. Estes 4 parâmetros 

serviram de base à definição deste este valor de 150,00 € mensais, para cada 1 dos 

concessionários.  ________________________________________________________________  



Autenticação 

________________________ 

Livro n.º2, pág. 28 / 162 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Primeira sessão ordinária realizada em 20 de abril de 2021 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por maioria dos presentes, com 12 votos a favor e 

1 abstenção na votação do deputado Constantino João Quintas Veiga da coligação de partidos 

Juntos por Guimarães. ___________________________________________________________  

Ponto nove – Proposta de alteração de trânsito na Rua Reitor Antunes Machado.  _______  

O vogal da Junta de Freguesia, António Joaquim Azevedo de Oliveira, após cumprimentar todos 

os presentes, apresentou a proposta de alteração de trânsito na Rua Reitor Antunes Machado, 

na qual se prevê a alteração de trânsito para sentido único Sul/Norte (ascendente) de forma a 

permitir também o estacionamento.  ________________________________________________  

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

Juntos por Guimarães. O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos. _________  

O deputado Manuel José Araújo Ribeiro solicitou na sua intervenção, a confirmação de que a 

alteração de trânsito é para o sentido único Sul/Norte (ascendente), de forma a permitir também 

o estacionamento, ou seja, a entrada será pela rua António de Barros e o sentido ascendente. 

Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, confirmou a alteração 

para sentido único Sul/Norte (ascendente), de forma a permitir também o estacionamento, ou 

seja, a entrada será pela rua António de Barros e o sentido ascendente.  ____________________  

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

Ponto dez – Proposta de atribuição de condecorações da Freguesia - ano de 2021.  ______  

O presidente da Junta de Freguesia apresentou as seguintes propostas: i) Atribuição da Medalha 

de Mérito da Freguesia ao cidadão Ernesto Manuel da Silva Martinho e que a mesma lhe seja 

entregue na sessão solene da Assembleia de Freguesia de 2021; ii) Atribuição do Diploma de 

Bons Serviços à Assistente Técnica da Freguesia Maria Rosa Neves Rodrigues e que a mesma 

lhe seja entregue na sessão solene da Assembleia de Freguesia de 2021; iii) Atribuição do 

Diploma de Bons Serviços ao Assistente Operacional da Freguesia Alberto José Silva Ferreira 

Dias e que a mesma lhe seja entregue na sessão solene da Assembleia de Freguesia de 2021.  _  

Inscreveu-se para intervir o deputado António Augusto da Silva Mendes e José Alexandre Maia 

Freitas pelo partido Socialista e os deputados Manuel José Araújo Ribeiro e Constantino João 

Quintas Veiga pela coligação de partidos Juntos por Guimarães. O presidente da Junta de 

Freguesia prestou esclarecimentos. As intervenções estarão detalhadas na ata desta reunião. 
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O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção salientou que: i)  Se vai votar sobre 

reconhecimentos a pessoas e nesse circunstancialismo é de bom senso que a votação seja feita 

caso a caso e não em bloco; ii) Atendendo ao caráter pessoal da deliberação, a mesma tem que 

ser realizada por voto secreto. Se este procedimento for assegurado nesta votação eletrónica 

tudo bem, se não conseguirmos não podemos proceder a esta votação.  ____________________  

O presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia esclareceu que: i) A votação caso a caso 

está assegurada; ii) A realização por voto secreto, não tem sido a tradição, nestes casos, desta 

Assembleia de Freguesia ao longo dos anos e julga que nunca aconteceu no passado a 

realização de um voto secreto, quando se esteve apreciar atribuições de medalhas de mérito ou 

diploma de bons serviços.  _________________________________________________________  

O deputado Manuel Ribeiro interveio e referiu que não tem de memória se realmente no passado 

essas situações não se realizaram sem ser por voto secreto, no entanto, a coligação de partidos 

Juntos por Guimarães exige que estas votações sejam efetuadas por voto secreto.  ___________  

O presidente da Junta de Freguesia interveio por solicitação do presidente da Mesa da 

Assembleia de Freguesia, tendo referido que: i) A Assembleia de Freguesia é soberana para 

decidir sobre este assunto e creio que a maioria dos membros decidirá sobre aquilo que 

entenderem mais adequado; ii) A proposta não é para votação sobre pessoas,  caso contrário 

todos nós teríamos incorrido em falta na atribuição de medalhas cuja validade seria o posta 

atualmente. A proposta a votação é a de atribuição de uma medalha de mérito e de 2 diplomas 

de bons serviços; Não pode pensar que por detrás desta proposta esteja outra circunstância que 

não a de garantir naturalmente da legalidade do voto; A tradição aqui na Assembleia de 

Freguesia tem sido de aprovar por unanimidade estas propostas e creio que assim que essa 

tradição se deve manter.  __________________________________________________________  

O deputado Manuel Ribeiro interveio por solicitação do presidente da Mesa da Assembleia de 

Freguesia, tendo referido que: i) Esta questão é específica demais para estar no regulamento 

específico da atribuição de condecorações e está relacionado com o código do procedimento 

administrativo; ii) A proposta da Junta de Freguesia está direcionada para qualidades pessoais 

dos votados em apreciação e não é uma simples deliberação. É uma deliberação sobre 

comportamentos, sobre vidas, sobre posicionamentos, sobre estados de espírito, sobre muitos 

aspetos da vida de pessoas; iii) A coligação de partidos Juntos por Guimarães entende que 

estas votações devem ser efetuadas por voto secreto; iv) Não houve negociação prévia para que 



Autenticação 

________________________ 

Livro n.º2, pág. 30 / 162 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Primeira sessão ordinária realizada em 20 de abril de 2021 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

a votação pudesse ser unânime e assim efetuada por braço no ar. Neste contexto, os deputados 

não se devem expor desta forma.  __________________________________________________  

O presidente da Junta de Freguesia interveio por solicitação do presidente da Mesa da 

Assembleia de Freguesia, tendo referido que: i) Mantém à votação este ponto da ordem de 

trabalhos; ii) No passado, independentemente se as propostas foram negociadas ou não, o 

Partido Socialista sempre votou favoravelmente. Se porventura há alguém nesta Assembleia que 

pretende votar contra, que tenha a coragem de assumir; iii) Convém que a ordem de trabalhos 

se cumpra. Salienta-se que esta tipologia de votação não foi reclamada na conferência de 

líderes da Assembleia de Freguesia, em que a ordem de trabalhos foi aprovada, por 

unanimidade; iv) Solicita à Assembleia de Freguesia que se defina o modelo de votação secreto 

e que se proceda à votação o mais rapidamente possível.  _______________________________  

O presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia referiu que de acordo com o ponto 3 do 

artigo 37º da secção IV do regimento da Assembleia de Freguesia de Caldelas, as deliberações 

que envolvam uma apreciação sobre pessoas efetuam-se sempre por voto secreto e que de 

momento na votação deste ponto não estava garantida as condições de secretismo através de 

meios digitais as votações. No seguimento o presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 

propôs, por sugestão do presidente da Junta de Freguesia, que, num futuro próximo, a votação 

se efetuasse e assegurasse o secretismo das intenções de voto e que o resultado dessa votação 

seja vinculativo para a conclusão deste ponto. Colocada à votação, esta proposta foi aprovada 

por unanimidade com treze votos a favor.  ____________________________________________  

A Mesa da Assembleia de Freguesia dirigirá os trabalhos do processo de votação e, com a maior 

brevidade possível, entrar-se-á em contacto com os deputados presentes nesta sessão da 

Assembleia de Freguesia informando-os sobre os procedimentos inerentes a este processo de 

votação. _______________________________________________________________________  

O deputado Manuel Ribeiro interveio, tendo referido que as pessoas na discussão deste ponto 

aproveitaram mais uma vez para fazer política de pouco valor educativo. É termos muito respeito 

pelas pessoas que estão a ser propostas. Nós também temos. Mas isso mas pessoas dizem 

primeiro ou será que temos muito respeito quer dizer que os outros não têm respeito nenhum e 

não admite isso. As pessoas já não têm liberdade de propor e são logo censuradas. Estamos a 

respeitar mais as pessoas mais quando queremos o voto secreto e queremos ser mais livres. 
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O deputado José Maia interveio em defesa da honra e referiu que respeita a liberdade de todos, 

respeito a liberdade da sua opinião e o deputado Manuel Ribeiro só tem que respeitar a 

liberdade da minha opinião, que pode ser diferente da sua. _______________________________  

O deputado Constantino Veiga interveio, tendo referido que lidou com essas pessoas e não tem 

nada contra essas pessoas. Há duas situações que temos que ser críticos na forma como se 

atribui uma medalha ou um diploma. Não está em causa as pessoas. Esta forma banal como se 

está a pôr agora, acha que é ridículo atribuir uma medalha ou um diploma. Foi o anterior 

Executivo da Junta de freguesia que admitiu o Alberto, é muito amigo dele, tem muito respeito 

por ele e não vai dizer que ele não merece. No entanto, cheira-lhe a hipocrisia porque nos 

primeiros tempos na Junta de Freguesia deste Executivo, e viu o que eles passaram. Não se 

deve banalizar aquilo que de facto é uma situação que é para os melhores. Tem que se respeitar 

essas pessoas.  _________________________________________________________________  

O deputado Augusto Mendes interveio, tendo referido que com esta atitude foi quebrada uma 

regra de confiança, que pessoalmente também tinha e me orgulhava de cumprir. Sentiu que 

nesta sessão da Assembleia de Freguesia essa essa regra de confiança foi quebrada.  _________  

Conforme acordado nesta sessão da Assembleia de Freguesia, e em continuação da mesma, a 

Mesa da Assembleia de Freguesia solicitou aos deputados presentes que procedessem às 

votações das propostas de atribuição de condecorações da Freguesia - ano de 2021, através de 

um formulário eletrónico, elaborado pela Mesa e de sua exclusiva manutenção, em que se 

garantia a confidencialidade do voto secreto. A votação decorreu das 00:00h às 23.59h do dia 02 

de maio de 2021 (domingo). _______________________________________________________  

Relativamente à votação da proposta de atribuição da Medalha de Mérito da Freguesia ao 

cidadão Ernesto Manuel da Silva Martinho e que a mesma lhe seja entregue na sessão solene 

da Assembleia de Freguesia de 2021, houve um voto contra, um voto de abstenção e nove votos 

a favor. A proposta de atribuição da Medalha de Mérito da Freguesia ao cidadão Ernesto Manuel 

da Silva Martinho e que a mesma lhe seja entregue na sessão solene da Assembleia de 

Freguesia de 2021 foi aprovada por maioria. ___________________________________________  

Relativamente à votação da proposta de atribuição do Diploma de Bons Serviços à Assistente 

Técnica da Freguesia Maria Rosa Neves Rodrigues e que o mesmo lhe seja entregue na sessão 

solene da Assembleia de Freguesia de 2021, houve onze votos a favor. A proposta de atribuição 

do Diploma de Bons Serviços à Assistente Técnica da Freguesia Maria Rosa Neves Rodrigues e 
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que o mesmo lhe seja entregue na sessão solene da Assembleia de Freguesia de 2021 foi 

aprovada por unanimidade.  _______________________________________________________  

Relativamente à votação da proposta de atribuição do Diploma de Bons Serviços ao Assistente 

Operacional da Freguesia Alberto José Silva Ferreira Dias e que o mesmo lhe seja entregue na 

sessão solene da Assembleia de Freguesia de 2021, houve um voto de abstenção e dez votos a 

favor. A proposta de atribuição do Diploma de Bons Serviços ao Assistente Operacional da 

Freguesia Alberto José Silva Ferreira Dias e que o mesmo lhe seja entregue na sessão solene 

da Assembleia de Freguesia de 2021 foi aprovada por maioria.  ___________________________  

Foi proposta a aprovação de uma minuta desta 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 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) 
 




