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

Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2021, pelas 21 horas, realizou-se a terceira sessão 

ordinária 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:  ___________  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Leitura e aprovação das atas seguintes:  ___________________________________________  

• 1.ª sessão ordinária de 2021, realizada a 20 de abril de 2021;  ______________________  

• 2.ª sessão extraordinária de 2021 (Solene), realizada a 19 de junho de 2021;  _________  

• 2.ª sessão ordinária de 2021, realizada a 28 de junho de 2021;  _____________________  

• 3.ª sessão extraordinária de 2021, realizada a 26 de julho 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.  _______________________________________________________   

 

O presidente da Mesa declarou aberta a terceira sessão ordinária do ano de 2021 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 Constantino João 

Quintas Veiga, Sara Daniela Martins Marques Silva e Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação 

de partidos Juntos por Guimarães.  _________________________________________________  

Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a 17 de setembro de 

2021, o presidente da Mesa solicitou à Assembleia a dispensa da sua leitura, que foi aceite por 

unanimidade.  __________________________________________________________________  



 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Terceira sessão ordinária realizada em 28 de setembro de 2021 

 

Autenticação 

________________________ 

Livro n.º2, pág. 2 / 34 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

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; José Maria Fernandes Ferreira Gomes, Carlos Franclim Matos Freitas, Adriana Lima 

Coutinho, Vítor Alves Machado e Diogo Teixeira Fernandes Vilarinho da Costa 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:  _______________________________  

• 1.ª sessão ordinária de 2021, realizada a 20 de abril de 2021;  ___________________  

• 2.ª sessão extraordinária de 2021 (Solene), realizada a 19 de junho de 2021;  ______  

• 2.ª sessão ordinária de 2021, realizada a 28 de junho de 2021;  __________________  

• 3.ª sessão extraordinária de 2021, realizada a 26 de julho 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 1.ª sessão ordinária de 2021, realizada a 20 de abril de 2021, foi aprovada por maioria, 

com onze votos a favor e duas abstenções da deputada Adriana Lima Coutinho e do deputado 

Diogo Teixeira Fernandes Vilarinho da Costa da coligação de partidos Juntos por Guimarães, 

por não terem estado presentes nessa sessão.  _______________________________________  

A ata da 2.ª sessão extraordinária de 2021 (Solene), realizada a 19 de junho de 2021, foi 

aprovada por maioria, com nove votos a favor e quatro abstenções do deputado Álvaro Miguel 

Lemos Neves Costa do Partido Socialista, da deputada Adriana Lima Coutinho e dos deputados 

José Maria Fernandes Ferreira Gomes e Diogo Teixeira Fernandes Vilarinho da Costa da 

coligação de partidos Juntos por Guimarães, por não terem estado presentes nessa sessão.  ___  
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A ata da 2.ª sessão ordinária de 2021, realizada a 28 de junho de 2021, foi aprovada por 

maioria, com onze votos a favor e duas abstenções da deputada Adriana Lima Coutinho e do 

deputado José Maria Fernandes Ferreira Gomes da coligação de partidos Juntos por 

Guimarães, por não terem estado presentes nessa sessão.  ______________________________  

A ata da 3.ª sessão extraordinária de 2021, realizada a 26 de julho de 2021, foi aprovada por 

maioria, com dez votos a favor e três abstenções do deputado Sérgio Nuno Pereira de Araújo do 

Partido Socialista, da deputada Adriana Lima Coutinho e do deputado Diogo Teixeira Fernandes 

Vilarinho da Costa da coligação de partidos Juntos por Guimarães, por não terem estado 

presentes nessa sessão.  __________________________________________________________  

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 25 de setembro 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.  _____________________________________  

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

deliberativo.  __________________________________________________________________  

O presidente da Mesa referiu que ocorreu uma representação da Assembleia de Freguesia, em 

que elementos da Mesa estiveram presentes.  _________________________________________  

O presidente da Mesa referiu que a Assembleia de Freguesia esteve representada na 

inauguração da 2.ª fase do parque de lazer da Praia Seca e das hortas comunitárias, no dia 24 

de julho de 2021.  ________________________________________________________________  

Intervieram os deputados Hélder Silva e Augusto Mendes pelo Partido Socialista e José Maria 

Fernandes Ferreira Gomes pela coligação de partidos Juntos por Guimarães. O presidente da 

Assembleia de Freguesia também interveio. O presidente da Junta de Freguesia prestou 

esclarecimentos.  ________________________________________________________________  
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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 os atletas 

Taipenses Rita Lopes e Joaquim Carlos Lopes pelo título de campeões nacionais de Duatlo 

Cross nas suas respetivas categorias, no Campeonato Nacional de Duatlo Cross realizado a 4 

de Julho na freguesia de Louro.  ____________________________________________________  

No seguimento das eleições do passado Domingo congratulamos pela sua reeleição Luís 

Soares, para a Junta de Freguesia de Caldelas, Domingos Bragança para a Câmara Municipal 

de Guimarães e José João Torrinha para a Assembleia Municipal de Guimarães.” ____________  

O deputado José Maria Fernandes Ferreira Gomes na sua intervenção, após cumprimentar 

todos os presentes, referiu que e passa-se a citar entre aspas, “Neste ponto da ordem de 

trabalhos queria deixar 4 notas:  ____________________________________________________  

1.º - Dar os parabéns ao presidente da Junta reeleito Luís Soares e reconhecer a sua vitória e a 

confiança que os Taipenses depositaram na sua equipa e nas promessas que efetuou.  ________  

2.º- Agradecer ao arquiteto Constantino Veiga por ser capaz de se colocar à disposição da 

população da Vila de Caldas das Taipas sem esperar qualquer recompensa pessoal, política ou 

financeira. Agradecer, também, ao meu amigo Constantino o convite que me fez para integrar a 

sua equipa e a sua candidatura. Não fui capaz de rejeitar os argumentos que apresentou: - És 

assumidamente Taipense há 60 anos e conheces a evolução e desenvolvimento da Vila desde 

então. E de facto, sabia e tinha razão. – Desde os 5 anos acompanhava familiares que faziam 

negócio na antiga feira dos porcos; – Cheguei a ser vacinado na casa do Canto, (hoje degradada 

e abandonada); – Tirei o meu primeiro dente no edifício da Junta de Freguesia onde funcionava 

o Centro de Saúde; – Frequentava o salão de jogos do Sr. António (genro do Mário do Café e 

Restaurante Jardim); – Conheci 2 quarteis da GNR, na atual CGD e na bomba de gasolina da 

BP; – O quartel dos Bombeiros das Taipas que se situava, também, no espaço da BP; – Fui 

cliente da loja do Chamoim onde é hoje o Banco Millennium; – Fui cliente do restaurante Piteco; 

- Fui fundador, cantor e organista (juntamente com amigos do Bacelo e das fontaínhas) da 1.ª 

Banda Musical de Ritmo das Taipas titulada “Turbilhão 6”; – Lembro-me do Zé Piairo, Arménio 

Ribeiro, Francisco Ribeiro, Fernando (mais conhecido por “Ping Floid”), Manuel Ferreira mais 

conhecido por Manulo, Manel dos Boémios e do seu irmão Zeca; – Participei no torneio e fui 

selecionado para a 1.ª equipa de Juniores do Clube Caçadores das Taipas, cujo treinador era 

Horácio Sardinha; – E Lembro-me perfeitamente bem… do espaço do antigo ciclo. ____________  
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3.º - Ao longo da campanha procurei ser igual a mim próprio. Exercer o meu dever cívico e de 

cidadania procurando intervir de forma crítica, assertiva e educada. Sei que as minhas posições 

não agradaram a todos, mas em democracia a diferença é um direito que nos assiste.  _________  

4.º - Finalmente, respeitando a decisão dos Taipenses que conferiram a Luís Soares 

legitimidade e poder, queria desejar um bom trabalho à Junta de Freguesia e ao seu presidente. 

Espero que cumpra todas as promessas efetuadas para que no final… todos os Taipenses se 

revejam no trabalho feito e… aí sim possam reconhecer que avançaram com todos. Bom 

trabalho e boa sorte.”  ____________________________________________________________  

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

presentes, referiu que, e passa-se a citar entre aspas, “Participamos hoje na última Assembleia 

de freguesia ordinária do mandato autárquico iniciado em 2017. Foi um mandato em que a 

exigência que se impunha aos eleitos para esta assembleia era enorme o que nos obrigou a um 

rigor e uma disciplina que permitisse respeitar os nossos fregueses com a elevação que a nossa 

vila merece.  ____________________________________________________________________  

Tivemos para isso um trabalho intenso de aprendizagem, que com a ajuda de todos foi na nossa 

opinião conseguida permitindo assim que os Taipenses fossem esclarecidos dos temas aqui 

debatidos e a fiscalização a este executivo tenha sido feita com responsabilidade. Para que o 

mandato que agora termina esta assembleia tenha funcionado sem sobressaltos agradecemos 

desde já toda a colaboração e disponibilidade dos membros que ao longo destes 4 anos tiveram 

a responsabilidade de participar nas assembleias. Afirmamos aqui, por ser verdade, a 

colaboração da bancada da Coligação Juntos por Guimarães, permitindo em vários momentos 

agilizar processos que permitiram que as decisões desta assembleia, importantes para a 

freguesia, fossem tomadas com maior celeridade. ______________________________________  

Ao executivo agradecemos a atenção que nos foi dada quando foram pedidos esclarecimentos 

adicionais aos dados fornecidos a esta assembleia e ainda os esclarecimentos prestados nesta 

casa sempre com uma clareza que permitiu aos Taipenses um acompanhamento efetivo do seu 

trabalho. Reforçamos aqui a excelente e esclarecedora informação que nos é disponibilizada, 

nos relatórios de atividades, relatórios e contas, protocolos e regulamentos que nos foram 

distribuídos ao longo destes 4 anos, tornando assim mais fácil a tarefa desta assembleia.  ______  
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Termino com um agradecimento especial aos meus colegas de bancada, os que estão cá hoje, 

os que por cá passaram durante esta legislatura e ainda aqueles que não tendo por cá passado 

ajudaram muitas vezes na preparação das assembleias de freguesia. Aqui faço apenas um 

pequeno destaque à mesa da assembleia de freguesia que desempenhou um papel importante 

na organização, gestão e depois na redação das atas desta assembleia. Em meu nome pessoal 

e em nome do Partido Socialista, a todos, MUITO OBRIGADO!!!”  _________________________  

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

os presentes, referiu que: i) Agradece as palavras simpáticas de todos os intervenientes, pelas 

felicitações que endereçaram pela vitória nas eleições autárquicas, enquanto 1.º subscritor e 

candidato à Assembleia de Freguesia de Caldelas. Esta foi uma vitória da nossa Comunidade, 

através da participação de muitos cidadãos, como de costume nos atos das eleições 

autárquicas; ii) Cumprimenta todas as forças políticas, as que obtivera assento nas estruturas 

autárquicas, bem com as que não o conseguiram. Todos são precisos para que a nossa 

Comunidade continue a crescer e continuar com a boa prática de convidar todos os partidos 

para a elaboração dos planos de atividades e orçamento, para que possam manifestar os seus 

contributos e opiniões. Deixa o desafio para que participem nas reuniões de Junta de Freguesia, 

nas reuniões de Assembleia de Freguesia e nos momentos de construção dos planos de 

atividades e orçamento, neste que é um caminho coletivo; iii) A Junta de Freguesia, uma vez 

empossada, continuará a mudança a que se propôs e que iniciou em 2017. Provavelmente foi a 

descoordenação do calendário das obras com o calendário eleitoral que mais penalizou quem 

tinha a vontade de construir uma mudança mais efetiva e mais célere; iv) Agradece a todos os 

Taipenses que se deslocaram às urnas de voto e a confiança que depositaram no projeto político 

que o partido Socialista apresentou. Esta renovação traz uma responsabilidade acrescida e 

partilhada com todos os que queiram trilhar este caminho em conjunto, para continuar a 

mudança em Caldas das Taipas; v) Agradece aos elementos desta Assembleia de Freguesia e 

aos colegas do Executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente, à Cristina Marques Castro, ao 

João Manuel Ribeiro, ao António Joaquim de Oliveira e à Patrícia Correia.  __________________  

O vogal da Junta de Freguesia, António Joaquim Azevedo de Oliveira, na sua intervenção, após 

cumprimentar todos os presentes, referiu que esta é a sua última presença nesta Assembleia de 

Freguesia como membro do Executivo da Junta de Freguesia. Agradece ao presidente da Junta 

de Freguesia a confiança que teve para que tivesse a oportunidade de pertencer a este órgão 

autárquico e aos colegas de Executivo a camaradagem e o espírito de sacrifício. Agradece aos 
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voluntários a disponibilidade em trabalhar em prol da nossa Freguesia. Foi um prazer servir esta 

Freguesia e ao lado desta equipa com quem trabalhou nestes 4 anos. Destacou um 

agradecimento à Câmara Municipal de Guimarães, mais em particular aos diretores de 

departamento, chefes de divisão e nos técnicos. Foi gratificante observar o modo como todos 

eles trabalharam em prol da nossa Freguesia de Caldelas e o enorme contributo para que os 

Serviços da Junta de Freguesia fossem simplificados com os contributos que deram. É um gosto 

muito grande ter nascido nas Caldas das Taipas e ser Taipense há 66 anos.  _________________  

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

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

atividade e situação financeira entre sessões.  _____________________________________  

O presidente da Junta, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, assinalou as atividades 

da Junta de Freguesia e apresentou a situação financeira entre sessões.   ___________________  

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.  _______  

Não houve inscrições para intervenção.  _____________________________________________  

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

Depois de se concluir o último ponto da ordem de trabalhos deste mandato eleitoral, o presidente 

da Assembleia de Freguesia na sua intervenção referiu que: i) As primeiras palavras vão para o 

1.º secretario da Mesa da Assembleia, José Fonseca, que durante este mandato foi um amigo, 

um companheiro, um conselheiro e que agilizou o trabalho da mesa desta Assembleia; ii) O 

trabalho dos líderes de bancada, o deputado Augusto Mendes e o deputado Manuel Ribeiro, que 

continuadamente mantiveram um trabalho institucional e uma postura de diálogo construtivo com 

esta Mesa e com o presidente da Assembleia de Freguesia; iii) Agradece a todos os deputados 

desta Assembleia pelo empenho e dedicação que tiveram nas sessões, ao longo deste mandato. 

Dentro das divergências político-partidárias, que são legítimas, sempre souberam colocar os 

Taipenses e as Taipas à frente de todos os interesses; iv) Agradece ao Executivo da Junta de 

Freguesia, liderado pelo presidente Luís Soares, todas as condições que disponibilizaram para a 

realização das sessões, presencialmente ou por videoconferência. Nestas últimas destacou a 

prestimosa ajuda do secretário da Junta de Freguesia, João Ribeiro. O vogal da Junta de 
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Freguesia, António Joaquim Azevedo de Oliveira, foi o elo de ligação entre estas 2 estruturas 

autárquicas; v) Termina este mandato com a sensação de dever cumprido e de tudo ter feito 

para dignificar o lugar que ocupou. Sente-se feliz ao terminar este mandato, pois agora existe 

mais união do que divisão.    _______________________________________________________  

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 minuta de 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) 
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