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_______ Ata da quarta reunião ordinária da Assembleia de Freguesia.__________
Aos nove do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas,
realizou-se a quarta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Caldelas do ano de dois
mil e dezanove, na sede da Junta de Freguesia de Caldelas, 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 da ata da 3ª sessão ordinária de 2019, realizada a 20 de setembro de
2019. _______________________________________________________________________
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. Apresentação, Discussão e Votação da Segunda Revisão Orçamental no Ano de 2019. _____
6. Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento de Taxas e Licenças – Atualização das
Tabelas. ____________________________________________________________________
7. Apresentação, Discussão e Votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano
de 2020. ____________________________________________________________________
8. Apresentação, Discussão e Votação do Plano Plurianual de Investimentos para quadriénio
2020 - 2022. _________________________________________________________________
9. Autorização Prévia para Compromissos Plurianuais. __________________________________
10. Apresentação, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020. ___________
11. Apresentação, Discussão e Votação das Propostas de Aditamento de Prazos a Contratos
Interadministrativos de Delegação de Competências. ________________________________
12. Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de Alteração da Postura de Trânsito na rua
da Boucinha. _______________________________________________________________
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13. Proposta de atribuição de Medalhas no Âmbito das Comemorações do Octagésimo
Aniversário da Elevação da Povoação de Caldas das Taipas a Vila. ____________________

O presidente da Mesa declarou aberta a quarta sessão ordinária do ano de dois mil e dezanove
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 e José Maria Fernandes Ferreira Gomes pela coligação de partidos Juntos por
Guimarães. ___________________________________________________________________
Sendo o edital convocatório distribuído previamente, emitido e publicado a vinte e nove de
novembro do ano de dois mil e dezanove, 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 em folha própria 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, Constantino João Quintas Veiga, Carlos Franclim Matos
Freitas, Sónia Cristiana Ferreira Mendes e Vítor Alves Machado pela coligação de partidos
Juntos por Guimarães. __________________________________________________________
Da Junta de Freguesia de Caldelas estiveram presentes: Luís Miguel de Freitas Marques
Carvalho Soares, presidente; Cristina Maria da Silva Marques Castro, tesoureira; João Manuel
Fernandes da Silva Ribeiro, secretário; Patrícia Alexandra Gomes Correia, vogal; António
Joaquim Azevedo de Oliveira, vogal. _______________________________________________
Ponto um – Leitura e aprovação da ata da 3ª sessão ordinária de 2019, realizada a 20 de
setembro de 2019. ____________________________________________________________
O presidente da Mesa propôs à Assembleia a dispensa da leitura da ata, em virtude da respetiva
proposta ter sido antecipada e atempadamente enviada a todos os membros da Assembleia, o
que foi aceite por unanimidade. ____________________________________________________
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Não havendo inscrições para a discussão da ata, a mesma foi submetida a votação. __________
A ata da 3ª sessão ordinária de 2019, realizada a 20 de setembro de 2019, foi aprovada por
unanimidade, com treze votos a favor. _______________________________________________
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 questionou o Público sobre o interesse em se inscreverem para pedido de
esclarecimentos dirigidos aos membros da Assembleia e sobre assuntos do interesse da
Freguesia. ____________________________________________________________________
Não houve inscrições para intervenção. _____________________________________________
Ponto três – Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, sem carácter
deliberativo. __________________________________________________________________
O presidente da Mesa deu nota que chegaram à mesa da Assembleia de Freguesia duas
propostas de voto de pesar, apresentadas pela bancada parlamentar do Partido Socialista, pelo
falecimento de: i) Sr. Fernando José Antunes Saraiva Monteiro, cidadão benemérito da
Freguesia pela atribuição da medalha de honra da Freguesia em 2014, pelos cargos exercidos
como presidente da Junta de Turismo das Taipas, vereador da Câmara Municipal de Guimarães
com o pelouro das Taipas, dirigente do Hóquei Clube e dirigente dos Bombeiros Voluntários de
Caldas das Taipas; ii) Sr. Fernando Manuel Macedo Ribeiro, sogro do deputado Manuel José
Araújo Ribeiro desta Assembleia de Freguesia. ________________________________________
No seguimento, também referenciou os convites e as representações da Assembleia de
Freguesia, em que elementos da Mesa estiveram presentes, nomeadamente: i) Nos dias 27 e 28
de setembro de 2019, nas jornadas europeias do património 2019, que decorreram na sede da
Junta de Freguesia de Caldelas; ii) No dia 19 de novembro de 2019, na sessão de apresentação
do relatório semestral e do plano de atividades do espaço de convívio sénior “Este lugar não é
para velhos”, no edifício que serve de apoio à feira semanal; iii) No dia 27 de outubro de 2019,
no convívio da Freguesia e inauguração do parque de lazer da Praia Seca; iv) No dia 23 de
novembro de 2019, na apresentação do projeto “Taipas a Florir”, na sede da Junta de Freguesia;
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v) A convite da Junta de Freguesia de Caldelas e do jornal Reflexo, a Assembleia de Freguesia
esteve presente, no dia 7 de dezembro de 2019, na segunda edição da gala “A Terra onde a lua
fala”, na qual se prestou uma homenagem a pessoas singulares ou coletivas pelo seu
desempenho em diversas áreas de atividade durante o ano em causa e que contribuíram
significativamente para a promoção da imagem de Caldas das Taipas. _____________________
Inscreveram-se para intervir os deputados Hélder Rui Andrade da Silva e António Augusto da
Silva Mendes, pelo Partido Socialista e Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de partidos
Juntos por Guimarães. ___________________________________________________________
O deputado Hélder Rui Andrade da Silva na sua intervenção, após cumprimentar todos os
presentes, referiu que, e passa-se a citar entre parêntesis retos, [O Partido Socialista começa
por congratular o jornal Reflexo pela organização, em colaboração com a Junta de Freguesia, da
II gala “Taipas a terra onde a lua fala” e aí homenagear todas as pessoas e Instituições que
foram distinguidas. Congratulamos ainda a Associação de Voleibol de Braga pela escolha da
nossa Vila e do polidesportivo do Parque de lazer para a realização da 1.ª fase do V torneio de
voleibol do Minho que se realizou a 28 e 29 de Setembro; Aos 5 estabelecimentos de ensino da
Vila congratulamos pela obtenção do galardão Eco-Escolas que demonstra que estamos a
preparar as nossas crianças para as preocupações ambientais a que todos estamos obrigados.
Ao Dr. Luís Soares, presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, congratulamos pela eleição
para mais um mandato como deputado à Assembleia da República. Congratulamos ainda a
eleição do novo presidente do Moto Clube das Taipas, Frederico Simões de Almeida a quem
desejamos sucesso para o seu mandato, o professor João Montes pela sua eleição para Diretor
do Agrupamento de Escolas das Taipas, o Clube de Petanca das Taipas pela conquista do vice
campeonato regional, o músico e professor Luís Ribeiro, natural das Caldas das Taipas pelo
lançamento do seu segundo disco “Quasi una fantasia”, a organização do mundial de Judo e
Basquetebol 3x3 para atletas com síndrome de Down que foi realizado na nova EB 2,3 e aqui
personalizar na pessoa do mestre Mário Emídio que foi o grande mentor desta iniciativa.
Congratulamos também Joana Ribeiro, atleta de Kendo, pelo brilhante 3.º lugar no Campeonato
Nacional de Kendo.] _____________________________________________________________
O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção, após cumprimentar todos os
presentes, referiu que: i) A coligação de partidos Juntos por Guimarães se associa em pleno aos
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votos de pesar, propostos pelo Partido Socialista, pelo falecimento dos cidadãos Fernando José
Antunes Saraiva Monteiro e Fernando Manuel Macedo Ribeiro; ii) Elogia os relatórios
pormenorizados nos mais diversos domínios, no entanto, nunca efetuou qualquer relatório sobre
a participação da Junta de Freguesia enquanto membro dos Órgãos Sociais da Cooperativa
Taipas Turitermas; ii) O presidente da Direção da Cooperativa Taipas Turitermas, Ricardo Costa,
demitiu-se destas funções e a coligação de partidos Juntos por Guimarães está preocupada pois
tendo este tido um desempenho excecional e se, realmente no futuro, estará assegurado este
quadro de realização; iii) De que forma o Executivo da Junta de Freguesia vê esta demissão e a
consequente ausência futura de Ricardo Costa na presidência da Direção da Cooperativa Taipas
Turitermas?; iv) Atendendo a que o almoço de Natal, promovido pela Junta de Freguesia, não
teve um preço uniforme para toda a gente, tendo tido preços diferenciados em função de
pessoas e frequência de pessoas, qual é a fundamentação real e justa destes critérios
discriminatórios à partida? ________________________________________________________
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, [Estivemos presentes, no
passado dia 27 de Outubro, na inauguração da primeira fase do Parque de Lazer da Praia Seca
e devo dizer que ficamos muito satisfeitos com o trabalho ali realizado! Foram ali lançadas as
primeiras bases para aquilo que queremos que seja um projeto que começou na Praia Seca mas
queremos só acabe nas Levadas. Sublinhamos aqui a coragem deste Executivo de começar
pela Praia Seca, substituindo-se, nesta primeira fase, à Câmara Municipal. Isto é um sinal claro
do que queremos para a nossa Vila. Mas, mais do que este sinal que tinha de ser dado para ser
o ponto de partida de um caminho que temos de seguir há na Praia seca uma marca identitária
que era preciso fazer renascer. Os Taipenses precisam de se voltar a ligar aos locais que são
seus e fazem parte da sua identidade e a Praia Seca é talvez o expoente máximo desta
identidade. Foi bonito, no convívio da Freguesia lá realizado aquando da inauguração, ouvir as
várias histórias que entre gerações lá se contavam. Mas este Executivo já deu mostras que a
questão ambiental nas Caldas das Taipas é para levar a sério! Sabemos que há problemas e
que alguns problemas que existem quanto à contaminação das águas do Ave é um obstáculo
que está a ser fortemente combatido mas que por vezes ainda temos fenómenos, cada vez
menos é certo, mas existem. Mas até nisso, e estamos convencidos do que dizemos, que com
as margens limpas e em que as pessoas possam ver o rio em toda a sua extensão isso será um
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forte fator inibidor dos focos de poluição. Todos poderemos depois identificar um problema
existente e comunicá-lo com maior rapidez. Mas é para levar a sério porque sentimos que é a
Junta de Freguesia que está ao leme do barco. Tem depois o apoio indispensável,
principalmente da Brigada Verde e da Câmara Municipal mas é a Junta de Freguesia que sabe o
que quer e indica as linhas orientativas a seguir. ______________________________________
Foi assim no projeto apresentado publicamente para as rotundas da Vila que pudemos conhecer
juntamente com o projeto da Brigada Verde “ Taipas a Florir “ e que já está em execução com a
intervenção que foi feita na entrada da Vila junto à ponte rodoviária. Foi um trabalho executado
pela Câmara Municipal em colaboração com os recursos da Junta de Freguesia seguindo um
projeto elaborado também pela Junta de Freguesia que depois seguiu com a colocação de rega
automática que vai permitir, segundo o seu projetista, ter um jardim com um custo baixo de
manutenção e com áreas floridas variáveis ao longo do ano. Foi também apresentado o estudo
feito para as restantes rotundas e que seguirão num caminho de intervenção que faça com que
todas fiquem interligadas entre si. Mas se repararmos já havia intervenções deste tipo a serem
realizadas, como o exemplo da Praceta da banda da Música nos dois jardins aí existentes e
agora mais recentemente junto ao quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR). ___________
Sr. presidente da Junta de Freguesia, ouvimos na apresentação dos projetos das rotundas que a
rotunda onde está o monumento ao Cutileiro teria uma intervenção a breve prazo. Pode adiantar
alguma data para o seu início? E na questão da ecovia do Ave acha previsível que seja uma
realidade no próximo verão? ] _____________________________________________________
O presidente da Junta de Freguesia, após cumprimentar todos os presentes, na resposta ao
deputado Hélder Rui Andrade da Silva referiu que agradece pessoalmente as felicitações pela
sua eleição como deputado da Assembleia de Freguesia, esperando que a nossa Vila de Caldas
das Taipas possa beneficiar com o exercício dessa função. ______________________________
Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado
Manuel José Araújo Ribeiro referiu que: i) Agradece ao líder da bancada da oposição o elogio ao
grau de pormenor dos relatórios apresentados pela Junta de Freguesia; ii) O relatório entre
sessões é referente ao período até dia 25 de novembro, de modo a ser atempadamente
entregue aos membros da Assembleia de Freguesia, pelo que, a demissão de Ricardo Costa da
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presidência da Direção da Cooperativa Taipas Turitermas não está contemplada nesse
documento; iii) Agradece a Ricardo Costa todo o trabalho e cooperação desenvolvidos nestes
últimos anos, no âmbito da presidência da Direção da Cooperativa Taipas Turitermas. A Junta
de Freguesia está descansada pois o substituto terá, no mínimo, as mesmas capacidades em
gerir a Cooperativa; iv) No almoço de Natal, promovido pela Junta de Freguesia, existe distinção
à semelhança do que faz a Câmara Municipal de Guimarães com os passeios dos séniores. No
modelo dos passeios sociais da Freguesia também estão reservados lugares, neste caso sem
pagamento de refeição, para pessoas com carência económica, tendo sido referenciadas e
indicadas pelo Gabinete de Apoio Social. ____________________________________________
Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado
António Augusto da Silva Mendes referiu que: i) Agradece as palavras de estímulo relativamente
às obras da 1.ª fase da Praia Seca e as da 2.ª fase já estão a ser articuladas com a Câmara
Municipal de Guimarães, nomeadamente das casas de banho e do trilho ecológico do Ave, para
que em junho de 2020 seja possível o usufruto pela população; ii) Na renovação da rotunda do
cutileiro está à espera do cadastramento dos equipamentos no subsolo, por parte da Vimágua.
Estando na fase de arranque, o balanço da iniciativa Taipas a Florir é bastante positivo,
esperando que as pessoas continuem a aderir ao partilharem com a Junta de Freguesia o cuidar
de pequenos espaços ajardinados. __________________________________________________
O deputado Manuel José Araújo Ribeiro interpelou o Executivo da Junta de Freguesia, tendo
referido que: i) Nos últimos 10 anos, a coligação de partidos Juntos por Guimarães apenas tem
divulgado os resultados da Cooperativa Taipas Turitermas e com isso não se constitui nenhuma
ação de maledicência. A bem da transparência, se tal não fosse efetuado pela oposição esses
resultados não eram do conhecimento público, nomeadamente a verdade na qual a Cooperativa
tem resultados globais transitados de mais de 1 milhão de euros provenientes de dinheiros
públicos. Tendo financiamento público, a Cooperativa Taipas Turitermas posiciona-se no
mercado com preços iguais aos operadores privados. ___________________________________
Na prestação de esclarecimentos adicionais, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao
deputado Manuel José Araújo Ribeiro referiu que: i) Com a devida neutralidade opinativa e
através da circunstanciação de factos, não sabe se o anterior Executivo da Junta de Freguesia
ficou muito satisfeito com a recuperação do edifício dos banhos velhos, dos banhos novos, do
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polidesportivo, da linha de cosméticos e com a programação cultural que “Os Banhos Velhos”
disponibilizam; ii) Tem a garantia de que os cidadãos da Freguesia de Caldelas ficaram mesmo
muito satisfeitos com a recuperação deste património que poderia ter ocorrido noutro ponto do
concelho de Guimarães e da programação cultural oferecida à população. Esta é a verdade,
estes é que são os resultados que importam às pessoas e, por isso, levam a que o atual
Executivo da Junta de Freguesia esteja muito satisfeito com os resultados da Cooperativa
Taipas Turitermas. ______________________________________________________________
Os votos de pesar pelo falecimento dos cidadãos Fernando José Antunes Saraiva Monteiro e
Fernando Manuel Macedo Ribeiro, propostos pelo Partido Socialista e aos quais se associou a
coligação de partidos Juntos por Guimarães, foram aprovados por unanimidade, com treze votos
a favor. _______________________________________________________________________
Ponto quatro – Apreciação da informação escrita da Junta de Freguesia relativa à
atividade e situação financeira entre sessões. _____________________________________
O presidente da Junta, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, assinalou as atividades
da Junta de Freguesia entre meados do mês de setembro e finais do mês de novembro, tendo
destacado: i) Na área ambiental, a inauguração da primeira fase do parque de lazer da Praia
Seca, a apresentação pública do projeto comunitário Taipas a Florir, a participação através da
Brigada Verde nos projetos do Município de Guimarães “Ave para Todos”, “Tropa Verde” e
Edumove-te, a participação no conselho Eco-Escolas da Escola EB1 da Charneca e na
cerimónia de hastear da bandeira verde da Escola EB 2/3 de Caldas das Taipas, a Junta de
Freguesia foi convidada e participou na apresentação nacional do Programa da ABAE “EcoFreguesias”; ii) Nas intervenções em jardins concluiu-se a intervenção na rotunda da entrada da
Vila e reabilitou-se o canteiro junto ao posto da Guarda Nacional Republicana (GNR). Nas
intervenções em espaço público procedeu-se à reparação e conservação dos passeios da
avenida da República, à limpeza dos recreios das Escolas da Charneca e do Pinheiral, do
parque de Lazer e da vegetação que invadia a variante do Avepark, executou-se uma
empreitada de pavimentação da viela pedonal entre a rua Padre Silva Gonçalves e a avenida 25
de Abril e acompanhou-se a empreitada do Município de Guimarães, de repavimentação da rua
da Jafonsa. Também se acompanhou a conclusão das empreitadas levadas a cabo pela
Vimágua de extensão da rede de saneamento e regularização da rede de águas pluviais na rua
______________________________________________________________________________________________
Quarta sessão ordinária realizada em 9 de dezembro de 2019

Autenticação

Assembleia de Freguesia de Caldelas

________________________
Livro n.º2, pág. 9 / 32

do Souto. Introduziram-se, ainda, melhoramentos na rua Francisco Pereira Silvério, repondo os
obstáculos físicos que impedem o estacionamento indevido nos passeios e procedeu-se à
colocação de bancos de jardim, tal como na rua Professor Manuel José Pereira. No centro da
Vila instalou-se uma estrutura de apoio ao aparcamento de bicicletas; iii) Neste período
assinalou-se também o dia de Todos os Santos, tendo a Junta de Freguesia procedido à limpeza
extraordinária do cemitério da Freguesia e assegurado a alteração da postura de trânsito, a
presença de polícia municipal e de todas as condições logísticas para as visitas habituais neste
dia e às participações naquela celebração; iv) Na área cultural a Junta de Freguesia, em
articulação com a Câmara Municipal de Guimarães, deu continuidade ao projeto excentricidades,
participou nas reuniões preparatórias promovidas pelo Município do programa Hereditas e
relativas ao processo de classificação de lojas históricas. Participou-se pelo terceiro ano
consecutivo nas Jornadas Europeias do Património, iniciativa da Comissão Europeia,
promovendo uma tertúlia sobre o património termal da Vila e uma visita guiada aos principais
monumentos de interesse da Freguesia. A colaboração com o grupo de jovens “ESCT em
Movimento” na realização da festa de arranque do ano escolar; v) Na área social a Junta de
Freguesia promoveu os passeios sociais ao Porto, Santiago de Compostela e a Penafiel,
assegurou os Domingos Desportivos e participou na reunião promovida pela Escola Secundária,
dedicada ao tema “ESCT mais Solidária” e na reunião promovida pela Câmara Municipal de
Guimarães dedicada ao acolhimento das comunidades migrantes. A Junta de Freguesia
apresentou, ainda, o relatório semestral de atividades do Espaço de Convívio Sénior e o Plano
de Atividades para o ano de 2020; vi) A Junta de Freguesia esteve presente em todas as
cerimónias para as quais foi convidada destacando-se: a inauguração da unidade local de
formação, da Associação Humanitária dos Bombeiros de Caldas das Taipas; na cerimónia de
atribuição dos prémios escolares do Clube Rotário de Caldas das Taipas, no Aniversário da
Banda Musical de Caldas das Taipas, no Jantar do 96º Aniversário do Clube Caçadores das
Taipas, no Jantar de Natal do Clube de Ténis de Mesa, na Gala do Desporto de Guimarães, na
reunião de arranque do ano letivo das Escolas Eb1 das Taipas, no Magusto do Moto Clube das
Taipas. A Junta de Freguesia recebeu na sua sede o Governador Rotário do Distrito 1970, tendo
também participado no jantar que assinala a visita do Governador. Em suma foi um período
marcado por uma atividade intensa, concretizadora e também preparatória, das iniciativas do
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período seguinte e do ano de 2020 e que merece a satisfação do Executivo da Junta de
Freguesia de Caldelas. _________________________________________________________
Os documentos de informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e situação
financeira entre sessões estão averbados no anexo um, que faz parte integrante desta ata. ___
Inscreveram-se para intervir o deputado Carlos Franclim Matos Freitas pela coligação de
partidos Juntos por Guimarães e o deputado José Horácio da Silva Nogueira pelo Partido
Socialista. O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos.___________________
O deputado Carlos Franclim Matos Freitas na sua intervenção, após cumprimentar todos os
presentes, solicitou esclarecimentos tendo referido que, e passa-se a citar entre aspas, “A
execução orçamental relativa à feira, na receita, revela e confirma o que a Coligação Juntos por
Guimarães vem dizendo há muito tempo: a receita média da feira é inferior à média dos
anteriores mandatos. Este facto significa que as críticas negativas e principalmente as que se
dirigiam muitas vezes à suspeita de falta de transparência na cobrança dos lugares da feira
caíram por terra. Estão agora, V.ª Ex.ª, ex-membros da Assembleia de Freguesia em mandatos
anteriores, convencidos de que a receita gerada, lançada e liquidada nos anteriores mandatos
correspondia ao efetivamente recebido? E que, o lançamento de suspeitas, ampliadas e
propagadas pelas más-línguas da terra, não tinham qualquer fundamento. Este é um desagravo
que tem de ser dito publicamente para que não restem dúvidas da lisura e da honestidade das
pessoas que serviram a Freguesia. É que “amor com amor se paga”. Isto para dizer que se não
fossemos eleitos de boa-fé tínhamos razões objetivas para duvidar da redução da receita da
feira. O desdém com que o Partido Socialista abordava o facto de os Executivos anteriores se
queixarem da Câmara Municipal de Guimarães, e da sua incompetência em matéria de
regulamento da feira, caiu-lhe agora em cima. Quem protege os incompetentes, referimo-nos à
Câmara Municipal e aos seus vereadores, algum dia irá ser vítima deles. É o que está a
acontecer quanto à revisão e aprovação de um novo regulamento da feira da nossa Vila.
Também por esta perspetiva, V.ª Ex.ª, são vítimas do vosso próprio comportamento, passado e
presente. _____________________________________________________________________
Temos notícia de que os passeios sociais, muito negativamente criticados pelas pessoas que
agora compõem o Executivo da Freguesia, são caros e pouco acessíveis. Temos ainda notícia
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de que o seu formato é exatamente o mesmo que nos anteriores mandatos, são uma cópia
esbatida, para não dizer fraca, dos anteriores. Temos ainda notícia de que para encher os
autocarros tem sido necessário recrutar passeantes a outras Freguesias. Dado o exposto,
solicitamos à junta de Freguesia resposta às seguintes questões: a) Quantos passeios foram
organizados em 2019?; b) Qual a participação dos fregueses?; c) Qual o preço médio dos
passeios?; d) Qual a razão para a diferença entre os valores da receita e da despesa, nos
projetos sociais, cerca de 8000 € (oito mil euros)?” _____________________________________
O deputado José Horácio da Silva Nogueira pelo Partido Socialista na sua intervenção, após
cumprimentar todos os presentes, referiu que, e passa-se a citar entre aspas, “Gostaríamos de
congratular o Executivo pela constatação da continuidade por uma política dinâmica no que diz
respeito a participações, integrações, intervenções e concretizações. Destacamos na
componente ambiental a inauguração da primeira fase do parque de lazer da Praia Seca, um
espaço do qual esperamos e que estamos convictos que assumirá um papel atrativo deveras
significativo na Vila e que nos encherá a todos de orgulho. Ainda no plano ambiental denotou-se
o amplo interesse do Executivo na participação e integração de projetos municipais, projetos
estes cada vez mais importantes e necessários no sentido de progressivamente alertar e
consciencializar o cidadão que o futuro ao olhar-se ao espelho tem de ver no seu reflexo a
sustentabilidade e prevenção. Aproximar a comunidade do ambiente e da natureza tem assim
um cariz primordial e esperamos que com o projeto "Taipas a Florir" possamos assim também
fomentar o interesse do cidadão pelo meio ambiente e o contato direto com o mesmo.
Queríamos também destacar o trabalho nas pequenas coisas, um trabalho de minúcia a que por
vezes não se dá a devida valorização. Ações diárias e permanentes de reparação, conservação,
de limpeza, pavimentação, de acompanhamento e melhorias, são no dia a dia um fator de
elevada relevância e diferenciação. Para finalizar, de realçar também a presença e a
proximidade do Executivo para com as Associações e Instituições da Vila no que diz respeito às
suas atividades e cerimónias.” _____________________________________________________
Na prestação de esclarecimentos, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao deputado
Carlos Franclim Matos Freitas referiu que: i) Em termos absolutos, no ano de 2014 a Junta de
Freguesia cobrou na feira 124000 € (cento e vinte e quatro mil euros), e em 2018, o último
exercício completo do atual Executivo da Junta de Freguesia cobrou na feira cerca de 131000 €
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(cento e trinta e um mil euros), ou seja, entre estes dois anos houve um acréscimo médio de
receita mensal de 800 € (oitocentos euros); ii) Em termos médios, nos últimos 3 anos do
Executivo do Partido Social Democrático (relativa aos anos de 2014, 2015 e 2016) determina-se
o valor 127000 € (cento e vinte e sete mil euros) e no último ano completo do atual Executivo da
junta de Freguesia do Partido Socialista (relativa a 2018) apura-se o valor 131000 € (cento e
trinta e um mil euros); iii) Com o anterior Executivo existiam feirantes que não pagavam há 3
anos e foram embora. Com o atual Executivo da Junta a cobrança é justa pois é direcionada
para todos os feirantes e aqueles que têm dívidas em atraso não podem aceder ao espaço de
vendas da feira semanal; iv) O presidente da Junta e a tesoureira têm sido implacáveis, junto da
Câmara Municipal de Guimarães, no que diz respeito à exigência do novo regulamento das
feiras semanais que permita a atribuição de novos lugares; v) Resultante do contrato de
delegação de competências da Câmara Municipal de Guimarães este Executivo começou a
elaborar um relatório que é apresentado semestralmente sobre a atividade da feira semanal; No
que concerne à rubrica dos projetos sociais, há cerca de 14000 € (catorze mil euros) de
despesas pagas e cerca de 9900 € (nove mil e novecentos euros) de receitas, correspondendo
às atividades financiadas pela Junta de Freguesia, nomeadamente o fundo de socorro social, o
programa de vacinação, atividades desportivas, almoço das comunidades migrantes. _________
O deputado Carlos Franclim Matos Freitas interpelou o Executivo da Junta de Freguesia,
solicitando os seguintes esclarecimentos adicionais, tendo referido que: i) A execução anual de
2019 da feira situa-se, até ao momento, em cerca de 119000 € (cento e dezanove mil euros),
projetando-se uma execução de 120000 € (cento e vinte mil euros) até ao final deste ano; ii) As
médias são o que são e o Executivo anterior também teve execuções anuais na feira, em 2016
de cerca de 131000 € (cento e trinta e um mil euros), em 2015 de cerca de 123000 € (cento e
vinte e três mil euros), em 2014 de cerca de 122000 € (cento e vinte e dois mil euros); iii) Querse passar a ideia que funciona melhor com uns e pior com outros, no entanto, não é assim para
todos há uns anos de melhor execução e outros anos piores. Se este Executivo diz que mandou
embora feirantes que não pagavam, efetivamente não ocorreu perda de receita; iv) Atendendo a
que nas rubricas dos projetos sociais, em termos de despesa se apresenta o valor de 21088 €
(vinte e um mil e oitenta e oito euros) e na receita, os mesmos projetos sociais, apresentam o
valor de 13010 € (treze mil e dez euros). A que se deve esta diferença, de cerca de 8000 € (oito
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mil euros), entre as rubricas da despesa e da receita?; v) Também pretende ser esclarecido
sobre o preço médio dos passeios sociais. ____________________________________________
Na prestação de esclarecimentos adicionais, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta ao
deputado Carlos Franclim Matos Freitas referiu que: i) Não faz sentido efetuar-se o cálculo do
preço médio entre passeios com destinos tão diferenciados como os que a Junta de Freguesia
promove. O que faz sentido é analisar, para cada passeio, o correspondente preço praticado.
Não há lucro com os passeios sociais e a junta de Freguesia custeia o lugar de 2 pessoas com
carência económica; ii) A previsão no início do ano de 2019 de uma visita dos séniores a S.
Michel sur Roche empolava a rubrica do lado da receita e na despesa e como foi transitada para
o próximo ano de 2020, originou uma mudança da dotação previsional tanto dum lado como do
outro; iii) Discorda completamente do deputado Carlos Franclim Matos Freitas quando refere que
há anos bons e anos maus. Com este Executivo há uma estabilização da receita da feira
semanal estabilizada, ou seja, sabem a cada mês qual o valor a receber dos feirantes, não
havendo lugar a anos bons e anos maus, ou até a meses bons e meses maus. A média da
receita da feira semanal com este Executivo é mais alta em cerca de 4000 € (quatro mil euros),
situando-se nos 131000 € (cento e trinta e um mil euros), contra o valor médio de 127000 €
(cento e vinte e sete mil euros) arrecadado pelo anterior Executivo; iv) Este Executivo da junta
de Freguesia está a trabalhar para que todos os anos sejam bons, tendo conseguido
estabilidade e consolidação na arrecadação da receita da feira semanal, na limpeza e no
ordenamento do espaço. __________________________________________________________
O presidente da Mesa em exercício deu por concluído este ponto da ordem do dia. __________
Ponto cinco – Apresentação, Discussão e Votação da Segunda Revisão Orçamental no
Ano de 2019. _________________________________________________________________
A tesoureira da Junta, Cristina Marques Castro, após cumprimentar todos os presentes,
apresentou resumidamente os documentos da 2ª revisão Orçamental do ano de 2019, tendo
referido que esta revisão orçamental inclui o saldo de gerência transitado. Considera rubricas em
que é necessário efetuar reforço da receita nas transferências do Município (iluminações de
Natal, festa de receção ao emigrante e ao turista e na venda de livros) e também contempla
reforço em rubricas da despesa (atividades culturais) que entretanto já se encontram pagas. ___
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O documento da segunda revisão orçamental no ano de 2019 está averbado no anexo dois, que
faz parte integrante desta ata. ____________________________________________________
Não tendo havido inscrições, passou-se de imediato à votação e este ponto foi aprovado por
unanimidade com treze votos a favor. ______________________________________________
Ponto seis – Apresentação, Discussão e Votação do Regulamento de Taxas e Licenças –
Atualização das Tabelas. _______________________________________________________
O vogal da Junta de Freguesia, António Joaquim Azevedo de Oliveira, após cumprimentar todos
os presentes, apresentou a atualização das tabelas do regulamento de taxas e licenças, tendo
salientado que: i) Uma das alterações está direcionada para a retificação uma tabela que já vem,
desde há alguns anos a esta parte, com incorreção no item relacionado com a transmissão de
jazigos. Apresenta um valor fixo na tabela, quando na realidade o respetivo regulamento indica
que essa taxa corresponde a 50% do valor da concessão; ii) A segunda alteração prende-se
com a introdução de uma taxa generalista que se intitula “Outras taxas e licenças administrativas
com os serviços”. Existem serviços que são prestados e que não estão contemplados em
nenhuma categoria, pelo que, é necessário serem cobrados através de uma taxa generalista e
que este Executivo da Junta de Freguesia coloca à votação. _____________________________
Os documentos de atualização das tabelas do regulamento de taxas e licenças e de proposta de
alteração de taxas do cemitério de Caldas das Taipas estão averbados no anexo três, que faz
parte integrante desta ata. _______________________________________________________
Inscreveu-se para intervir o deputado Manuel José Araújo Ribeiro pela coligação de partidos
Juntos por Guimarães. __________________________________________________________
O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção, referiu que: i) Ainda bem que o
Executivo da junta de Freguesia teve a iniciativa de ajustar o regulamento e a tabela de taxas e
licenças; ii) Relativamente à taxa generalista intitulada “Outras taxas e licenças administrativas
com os serviços”, não ficou satisfeito com a explicação prestada, pois a criação de uma nova
taxa carece de uma fundamentação plena e a correspondência direta entre a fixação do valor da
taxa e o respetivo serviço prestado. Neste caso concreto, poderá haver lugar a carta-branca de
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modo a que aplique esta taxa a qualquer serviço, por mais insignificante que seja, ou seja,
quando se cria uma taxa deverá estar fundamentada num serviço mais ou menos concreto. ____
Na prestação de esclarecimentos, o vogal da Junta de Freguesia, António Joaquim Azevedo de
Oliveira, referiu que: i) Esta taxa tem o valor de 5 € (cinco euros), será aplicada em situações
que justificadamente não haja enquadramento na tabela de taxas e, sobretudo, para que se
consiga enquadramento legal no pagamento mensal dos utilizadores do espaço de convívio
sénior “Isto não é para velhos”. _____________________________________________________
Colocado à votação, este ponto foi aprovado por maioria com oito votos a favor do Partido
Socialista e cinco votos de contra dos membros da coligação de partidos Juntos por Guimarães. _
Pontos sete e oito – Apresentação, Discussão e Votação das Grandes Opções do Plano,
do Orçamento para o ano de 2020 e do Plano Plurianual de Investimentos para quadriénio
2020 - 2022. __________________________________________________________________
Colocada à votação a proposta de aglutinação dos pontos seis e sete da ordem de trabalhos, foi
aprovada por unanimidade, com treze votos a favor. ____________________________________
O presidente da Junta de Freguesia e a tesoureira, Cristina Maria da Silva Marques Castro,
apresentaram as grandes opções do plano, o orçamento para o ano de 2020 e o plano plurianual
de investimentos para quadriénio 2020 - 2022. ________________________________________
O presidente da Junta de Freguesia iniciou a apresentação tendo referido que agradece aos
colegas do Executivo da Junta de Freguesia o trabalho desenvolvido na elaboração antecipada
destes documentos e com isso se ter conseguido, pela primeira vez, enviar para análise dos
membros desta Assembleia, à data de 28 de novembro, os documentos das grandes opções do
plano, do orçamento para o ano de 2020 e do plano plurianual de investimentos. O orçamento é
um documento de previsão de receitas e de despesas, existindo sempre um risco maior quando
o ano ainda não está fechado. Cita-se entre aspas “Este orçamento é um pouco falso pois não
está contemplado um conjunto de receitas, umas que é normal serem recebidas a meio do ano e
outras receitas extraordinárias que antevemos receber ao longo do ano.” Com isto anteveem-se
revisões orçamentais ao longo do ano de 2020. Neste orçamento não se podem encontrar
referenciados os subsídios da Câmara Municipal de Guimarães para a iluminação de Natal, para
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a construção das hortas comunitárias, para a Comissão de Festas, para a contratação de um
recurso humano afeto ao Centro de Convívio Sénior, bem como o valor que a Agência
Portuguesa do Ambiente atribuirá para a construção do trilho ecológico ao longo do rio Ave. ____
A requalificação do centro da Vila de Caldas das Taipas, da avenida Rosas Guimarães e da rua
Joaquim Pereira Monteiro será da competência da Câmara Municipal de Guimarães. A Junta de
Freguesia está nas consultas preliminares da requalificação do antigo mercado, no entanto,
ainda estão a trabalhar com a equipa de projetistas para baixar o valor do custo da obra, no qual
serão afetos 3 protocolos oriundos da Câmara Municipal de Guimarães relativos aos anos de
2018, 2019 e 2020, mais o saldo transitado e mais o esforço da poupança deste Executivo. A
Junta de Freguesia avançou com a elaboração do projeto relativo à construção das hortas
comunitárias na Vila de Caldas das Taipas. A Câmara Municipal de Guimarães assumirá os
custos do projeto e da sua execução, enquadrada numa dotação relativa às Brigadas Verdes.
Iniciar-se-á a renovação da rotunda do cutileiro e reforçar-se-á, ao abrigo do plano de
investimento do Município em arruamentos municipais, a necessidade de repavimentação da rua
da Casa Nova, rua do Pedraído e rua da Lama cujos pisos estão bastante degradados. O projeto
de construção da Rotunda do Bouçós/Rabata está concluído e autorizado pelas Infraestruturas
de Portugal. Acompanharão, no próximo ano, a empreitada de execução da rede de saneamento
na rua de S. Brás que será levada a cabo pela Empresa Vimágua._________________________
Na componente ambiental, a construção da 2ª fase do Parque de Lazer da Praia Seca, a Junta
de Freguesia assegurou a comparticipação pela Agência Portuguesa do Ambiente de dotação
financeira do Parque e que prevê a construção de casas de banho públicas, construção do trilho
ecológico de ligação deste parque ao Parque de Lazer da Vila, a classificação da praia fluvial da
Praia Seca como primeira praia fluvial do Concelho de Guimarães e a execução do projeto de
reabilitação das margens do rio Ave através de técnicas de engenharia natural. Para a
beneficiação das entradas da Vila, a Junta de Freguesia pretende concluir duas das quatro
rotundas de entrada em falta. A Freguesia já está inscrita e submeterá a candidatura ao galardão
de Eco-Freguesia. Na componente da ação social, manter-se-ão os programas sociais do fundo
de socorro social, de Vacinação + 65, de termalismo sénior e da distribuição de cabazes
alimentares. O projeto “Este lugar não é para velhos” é um espaço âncora para desenvolvimento
de projetos e de convívio sénior na Vila das Taipas. O diagnóstico, atendimento e
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acompanhamento de situações de vulnerabilidade social, com enquadramento nas respostas da
Junta de Freguesia ou em outras respostas disponibilizadas pelo Município ou pela Segurança
Social. A implementação do Programa +65, programa do Município de combate ao isolamento
social. Na componente da cultura, as comemorações dos 80 anos elevação da povoação das
Taipas a Vila tendo já constituído uma Comissão para esse efeito e ainda pela construção do
monumento de homenagem aos Antigos Combatentes. _________________________________
Do lado da receita mantém-se a verba proveniente do orçamento de Estado, designadamente
através do fundo de financiamento das freguesias, bem como as verbas disponíveis a título da
delegação de competências em matéria de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e
sumidouros e de realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação préescolar e do primeiro ciclo do Ensino Básico. Dar-se-á continuidade à gestão e manutenção do
parque lazer das Taipas. Destaca-se, ainda, a transferência do montante de cerca de 33000 € da
Câmara Municipal destinada a requalificação do antigo mercado, projeto já apresentado, a que
se soma o protocolo de 2018 e 2019. Do ponto de vista das receitas próprias, considerando que
o regulamento municipal das feiras retalhistas do concelho de Guimarães continua a não ser
revisto, o Executivo continua a prever uma arrecadação de receita prudente, em linha com a
arrecadação do ano anterior. No que diz respeito às restantes receitas próprias (cemitério,
canídeos, e outras taxas e licenças) a previsão está também ela balizada pelo exercício de 2019.
Do lado da despesa estabilizaram-se os gastos com as comunicações, com os telemóveis, com
as impressoras, com a segurança e com a limpeza da feira e que reduzimos o prazo médio de
pagamento aos fornecedores para 30 dias do mês da fatura. _____________________________
Ao nível dos recursos humanos, a Junta de Freguesia pretende proceder à contratação de dois
cantoneiros para fazer face aos dois funcionários que deixaram de pertencer aos quadros e que
são indispensáveis, considerando as novas responsabilidades e as novas ambições em matéria
de requalificação e manutenção dos jardins, mas sobretudo porque o quadro de pessoal em
funções está francamente debilitado. A Junta de Freguesia pretende, ainda, proceder à
contratação de dois assistentes técnicos para assegurar o funcionamento da secretaria, em
virtude da próxima caducidade do contrato de trabalho a termo resolutivo e para assegurar o
funcionamento dos serviços prestados pela Junta de Freguesia nas áreas sociais e culturais. ___
______________________________________________________________________________________________
Quarta sessão ordinária realizada em 9 de dezembro de 2019

Autenticação

Assembleia de Freguesia de Caldelas

________________________
Livro n.º2, pág. 18 / 32

No que concerne ao processo da rua do Tojal, a Junta de Freguesia concluiu a empreitada que
estava em falta. A fatura de parte das obras realizadas no anterior mandato e que não foi paga,
o Executivo da Junta de Freguesia em funções nada pode fazer até que o tribunal autorize o
pagamento, determinando o montante em dívida, obrigando o empreiteiro a corrigir eventuais
defeitos e deduzindo, se for caso disso, os trabalhos realizados por outro empreiteiro contratado.
A tesoureira, Cristina Maria da Silva Marques Castro, depois de cumprimentar os presentes,
referiu que: i) Este orçamento para o ano de 2020, sem comtemplar os efeitos das transferências
de contratos, é de cerca de 320000 € (trezentos e vinte mil euros); ii) 38% da receita deste
orçamento provem da feira semanal, o fundo de financiamento contribui com 15%, o cemitério
com 8%, o imposto municipal sobre imóveis (IMI) com 4% e a Câmara Municipal de Guimarães
transfere para o orçamento regular, para além das transições dos contratos interadministrativos,
35% do valor global do orçamento; iii) A feira semanal e a Câmara Municipal de Guimarães são
as grandes fontes de receita do orçamento da Junta de Freguesia de Caldelas; iv) Ao nível da
despesa, a estimativa para o próximo ano é de 25% em gastos de vencimentos e prestações
sociais associadas com o pessoal, 28% com a prestação de serviços, 14% no apoio às
coletividades, 8% no desenvolvimento de projetos sociais e 25% com despesas de capital; v)
Estes valores foram calculados tendo em conta o orçamento base de cerca de 320000 €
(trezentos e vinte mil euros). ______________________________________________________
O documento das grandes opções do plano e orçamento para o ano de 2020 está averbado no
anexo quatro e o documento do plano plurianual de investimentos para quadriénio 2020 - 2022
está averbado no anexo cinco, que fazem parte integrante desta ata. _____________________
Intervieram o deputado 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 deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção, referiu que: i) Os 320000 €
(trezentos e vinte mil euros) de orçamento é pouco e uma grande parte é destinado à gestão
corrente. Todos sabemos disto, no entanto, é necessário reforçar esta situação para que todos
tenhamos esta perceção; ii) O plano de atividades e orçamento apresentado é efetivamente para
2018 e não para o ano de 2020 como está escrito nos documentos, porque tudo o que vem
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descrito neste plano já estava previsto, não é nada de novo, só que nunca mais era executado.
Percebe a estratégia política destes atrasos na execução dos projetos; iii) Esperava-se que, de
ano para ano, o plano de atividades apresentado fosse renovado com diferentes atividades
propostas e não a reprodução das atividades já apresentadas no ponto relativo à atividade da
Junta de Freguesia entre sessões, ou seja, uma reprodução dos anteriores na sua
essencialidade; iv) Se a estratégia de desenvolvimento para as Taipas era a bandeira de outrora
do atual partido que lidera a Freguesia e se olharmos para os documentos de atividades e
orçamento para 2020, o futuro das Taipas vai corresponder a muito pouco. Atendendo a que os
sucessivos orçamentos da Junta de Freguesia são manifestamente reduzidos, os documentos
elaborados devem ter uma função principal que é de ser provocadora, de iniciativa e de
empreendedorismo, tanto nas ideias como nos projetos. Deveria ter uma função residual de uma
mera execução do seu parco orçamento, estando obrigado a um vasto rol de competências
imputadas pela lei e que são atribuídas à Junta de Freguesia. O calar e o omitir significam
inatividade e conformismo; v) O plano de atividades apresentado foca-se no pormenor e na obra
concreta e esquece-se do enquadramento em que essas realidades se inserem. A Vila não é
nada sem o mundo em que a envolve e só tem importância como centro e polo de
desenvolvimento e, quando desenvolvida, ter a capacidade de atrair pessoas de outros lados.
Esta atração também se move no plano das acessibilidades e da mobilidade. A este respeito, no
plano de atividades nada consta sobre a forma como se vai retirar as Taipas do isolamento e do
abandono da rota dos transportes públicos frequentes e acessíveis. Só a atual oposição, e
quando esteve em funções executivas, é que reivindica mudanças a este nível. O Partido
Socialista nada reclama e é omisso relativamente aos problemas de circulação no troço de
ligação à sede do concelho da estrada nacional 101. O concelho de Guimarães tem perdido
competitividade económica e social para os concelhos vizinhos estando, no caso concreto das
Taipas, relacionado com a falta de acessibilidades e de mobilidade pública minimamente
satisfatória; vi) Atendendo a que a variante construída está entupida e não responde às
necessidades da população, está na hora de se pensar numa nova variante às Taipas, devendo
ser uma preocupação permanente do atual Executivo da Junta de Freguesia, estando receoso
que a Vila esteja a perder por falta de combate a esta problemática. De certeza que há ideias de
como resolver o problema de trânsito nos acessos à nova Escola EB23, no entanto, no plano de
atividades não há referência à problemática ou até à forma em como o resolver e nada é dito
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porque têm medo de ferir a sensibilidade do Município. Em primeiro lugar devem estar os
interesses das Taipas e dos Taipenses e só depois a subtileza política no tratamento com o
Município; vii) Os únicos projetos estruturantes referenciados no documento do plano de
atividades são o alargamento do parque de lazer da Praia Seca e a criação da praia fluvial, bem
como a requalificação do centro da Vila. Os restantes projetos apresentados são arranjos sem
pertinência para o futuro da Vila, por lhe faltar o impulsionador de desenvolvimento das vias e
acessos, nomeadamente, um acesso direto à autoestrada; viii) O plano de atividades parece
muito mas reduz-se a pouco e a maioria das atividades apresentadas intrometem-se e valem-se
nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), do Centro de Saúde e da
Cooperativa Taipas Turitermas. Atendendo a que o plano de atividades apresentado traduz
ações que qualquer grupo associativo pode concretizar, é um dejá vu e um verdadeiro rol de
atividades intersessões tem exiguidade estrutural, pelo que não terá o apoio da bancada da
coligação de partidos Juntos por Guimarães. __________________________________________
O deputado José Alexandre Maia Freitas pelo Partido Socialista na sua intervenção, após
cumprimentar todos os presentes, referiu que, e passa-se a citar entre aspas, “Estamos então
aqui, volvido mais um ano, a discutir pela terceira vez no presente mandato a proposta para as
grandes opções do plano e orçamento para os próximos anos, sendo que ao que o orçamento
diz respeito estaremos a falar mais especificamente do próximo ano de 2020. É perentória a
evolução destes documentos nestes últimos dois anos. Depois de um início ainda um pouco aos
“apalpões” a tentar conhecer os cantos à casa e perceber o real estado das contas da Junta de
Freguesia, passando, um ano mais tarde, para uma fase em que foi possível planear e
orçamentar com maior rigor, foi possível finalmente concretizar muitas das promessas feitas no
programa eleitoral. Esta evolução permite-nos perceber o progresso deste Executivo ao longo
dos últimos dois anos. O Documento que nos foi apresentado, e que está agora aqui em
discussão, não é mais que o espelho do atual estado da Junta de Freguesia. Transpira
estabilidade, profundo conhecimento da realidade local, organização e equilíbrio. Em suma, um
estado de maturidade plena desta equipa que gere os destinos da nossa Freguesia há pouco
mais de dois anos. Há uma consciência clara do estado da Freguesia e das suas necessidades,
bem como das ações necessárias para alcançar os objetivos definidos em 2017, tendo em
conta, também, algumas das limitações que sempre vão aparecendo pelo caminho. Tudo isto
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está espelhado neste plano e orçamento que nos demonstra que a Freguesia está finalmente a
navegar em águas calmas e seguras. _______________________________________________
Agradecemos, e elogiamos, mais uma vez, a forma clara e organizada como a informação nos é
prestada. O facto de dividirem a ação da Junta nestas 10 áreas: Ação Social, Ambiente e
Mobilidade, Urbanismo, Associativismo e Desporto, Saúde, Cultura, Turismo, Educação,
Segurança e Proteção Civil e, finalmente, os Serviços administrativos da Junta de Freguesia,
permite uma mais fácil análise e perceção da abrangência e áreas de ação da Junta de
Freguesia. Demonstra também a forma estruturada com que o Executivo enfrenta os desafios da
Freguesia. Não podia deixar de elogiar também a forma clara e honesta como o Executivo
separa o que representa investimento da Junta do que será investimento realizado pela Câmara
Municipal de Guimarães. Partindo para as propostas e respetivas justificações presentes nos
documentos deste ano, temos a perfeita consciência que existe um projeto que se destaca um
pouco dos demais, que está relacionado com a tão aguardada requalificação do centro da Vila.
Estando a decorrer neste momento o concurso Público da obra, espera-se que esta se inicie
ainda no decorrer deste ano, o que são excelentes notícias. A acompanhar esta requalificação,
as obras previstas para a Alameda Rosas Guimarães e da sua rua afluente, Joaquim Ferreira
Monteiro, serão também de grande importância e necessidade para a Vila. A par destas vias
urbanas, assistiremos também à requalificação do antigo mercado que será um elemento
importante de ligação entre o novo centro da Vila e alameda Rosas Guimarães e o Parque de
Lazer. A modernização do antigo mercado permitirá também uma maior aposta na oferta
Turística das Taipas bem como da sua divulgação. Em termos de obras, saudamos também o
estado avançado em que se encontra o projeto para a rotunda da Rabata e do Bouçós tudo
indicando que será para concluir ainda no decorrer deste mandato. ________________________
Gostaríamos também de dar o devido destaque à construção das hortas comunitárias, algo que
vínhamos já a sugerir desde há 2 mandatos atrás. É com muito alegria que vemos finalmente
este projeto a andar para a frente. Do ponto de vista ambiental, parece-nos importante salientar
a intenção de continuar com a segunda fase de construção do Parque de Lazer da Praia Seca, a
construção do trilho ecológico do Ave e a classificação da praia fluvial da Praia Seca, no que
seria a primeira no concelho de Guimarães. Tenho uma ligação muito estreita com a Praia Seca,
passei lá toda a minha infância e Juventude, cheguei inclusive a trazer colegas da Universidade
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ao seu usufruto, é fantástico ver aquele local restituído à população de forma bastante
melhorada. No que diz respeito à preparação da candidatura ao projeto Eco-Freguesias, bem
como ao desempenho das Brigadas Verdes, cremos que não há muito mais a dizer pois a
prestação da Junta de Freguesia, em conjunto com o professor José Fonseca, tem sido de uma
dimensão extraordinária, diria mesmo estratosférica, não há dúvida que estamos no bom
caminho. Daí a espectativa criada para o programa “Taipas a Florir”, habituaram-nos todos a um
desempenho excecional por isso estamos em crer que aqui não irão falhar também e ultrapassar
as nossas melhores espectativas. __________________________________________________
Na área Social, todos percebemos que o desenvolvimento do espaço de Convívio Sénior “Este
Lugar não é para Velhos” foi, também, uma aposta mais do que ganha. Apraz-nos ver que
mesmo assim o Executivo continua com planos para levar este espaço para um nível ainda
superior e envolver ainda mais a comunidade Sénior da Vila. Agrada-nos também todo o
destaque e importância dada por este Executivo a área Cultural. Acreditamos que o futuro de
qualquer sociedade passa muito por aqui. A partilha da cultura e do conhecimento é fulcral na
afirmação de todo o País ou região. É fácil perceber, olhando para quem nos rodeia, que
geralmente são os povos que mais respeitam e partilham a cultura e conhecimento que
melhores resultados obtém e melhores condições de vida conseguem oferecer aos seus
concidadãos. Ver finalmente a Junta de Freguesia, os Banhos Velhos e a Câmara de Guimarães
em sintonia na preparação e implementação do programa cultural só poderá trazer bons
resultados. Gostávamos apenas de salientar que será deveras importante que este programa
seja o mais eclético e abrangente possível para envolver toda a população bem como atrair o
máximo de “forasteiros” à nossa Vila. _______________________________________________
De salientar, dentro deste programa, as cerimónias do 80º aniversário da elevação de Caldas
das Taipas a Vila. Um número bastante redondo que merece umas celebrações à altura. ______
Do ponto de vista da gestão financeira, não há muito mais a dizer do que já temos vindo a
afirmar: as contas finalmente parecem ser certas e ajustadas, sendo que a transparência com
que são apresentadas atualmente representam também uma grande vantagem na credibilização
da Junta de Freguesia de Caldelas. Como será fácil de perceber, por tudo mencionado até
agora, a bancada do Partido Socialista está amplamente agradada com o que nos é apresentado
nos dois documentos aqui em discussão e apreciação, as grandes opções do plano e o
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orçamento, e como tal merecerão por parte desta bancada um voto favorável. Doravante
seremos também fiéis escrutinadores da sua real implementação, sendo que, também, nos
colocaremos à disposição do Executivo da Junta de Freguesia sempre que da nossa parte seja
necessária qualquer ajuda. “ _______________________________________________________
O deputado Constantino João Quintas Veiga na sua intervenção, após cumprimentar todos os
presentes, referiu que: i) A pompa com que o deputado José Alexandre Maia Freitas fala traduzse numa vergonha cujo tamanho é incalculável, são 30 anos de Partido Socialista sempre a falar
do mesmo e as Taipas continua na mesma; ii) Sobre o orçamento evidencia-se que está
dependente da boa vontade do Sr. presidente da Câmara Municipal de Guimarães e a Vila irá
depender de autorizações do convento de Santa Clara; ii) Percebe porque é que o orçamento é
um bocado falso, pois tem um valor de cerca de 400000 € (quatrocentos mil euros), no entanto,
com o Executivo anterior este valor até era maior, apesar das dificuldades com que se
deparavam; iii) Não se vislumbra a longo prazo que esta Vila tenha recursos para dar alguma
economia de vida desejada, com o estatuto que esta Vila merece e assim por vós reconhecida;
iv) Os problemas são os mesmos e até mais graves. A mobilidade é catastrófica para os
Taipenses e por aqueles que cá passam; v) Passados 2 anos e o que se verifica é a continuação
dos projetos que o próprio planeou; vi) O povo tem memória curta e as obras vão aparecer
dentro de pouco tempo. Tem a certeza que as obras agora anunciadas foram aprovadas no
Executivo que liderou; vii) Valoriza o facto do presidente Luís Soares dar continuidade ao projeto
da Praia Seca e a excelente escolha do técnico escolhido pelo anterior Executivo. As verbas já
tinham sido anteriormente prometidas pelo engenheiro Pimenta Machado presidente da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA); viii) O que foi inaugurado foi uma homenagem ao Executivo que
liderou. As Taipas é única e tem que ter um estatuto administrativo especial para não estar
sujeita ao sabor daquilo que o Sr. presidente da Câmara Municipal de Guimarães quer dar ou
não pela relação que tem com o presidente da Junta de Freguesia Luís Soares. Há que pugnar
por esse estatuto digno para a Vila de Caldas das Taipas e os Taipenses merecem isso. _______
Na prestação de esclarecimentos ao deputado José Alexandre Maia Freitas, o presidente da
Junta de Freguesia referiu, que: i) Agradeceu a intervenção do deputado José Alexandre Maia
Freitas na qual efetuou uma reflexão dos documentos de grandes opções do plano e do
orçamento para o ano de 2020, sintetizando muito bem aquilo que, porventura, nem o Executivo
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conseguiu plasmar no próprio documento. Para tal utilizou 5 palavras que descreveram
assertivamente o plano, a saber: Estabilidade, conhecimento, organização, equilíbrio e
maturidade; ii) O documento de orçamento apresentado, e as metas nele definidas, foi
construído tendo por base o conhecimento profundo dos documentos congéneres desde 2002;
iii) O documento contempla apenas aquilo que o Executivo sabe que pode cumprir e as ações
são operacionalizadas de acordo com a disponibilidade orçamental, ou seja, sem eleitoralismos
e com estabilidade, equilíbrio e maturidade. __________________________________________
Na prestação de esclarecimentos aos deputados Manuel José Araújo Ribeiro e Constantino João
Quintas Veiga, o presidente da Junta de Freguesia referiu, que: i) As intervenções destes
deputados são muito idênticas, dando a parecer que estão a concorrer entre elas. Há apenas
uma pequena diferença e antagónica, enquanto o deputado Manuel José Araújo Ribeiro
evidencia que se devem arranjar ligações à sede do concelho, o deputado Constantino João
Quintas Veiga refere que devemos retirar ligações ao concelho; ii) Desde 2017 que este
Executivo tem chamado os partidos da oposição bem como os partidos não eleitos do espetro
político da Freguesia de forma a poderem ter a oportunidade de contribuir na construção do
documento do plano de atividades. Neste ano de 2019 nenhum dos 4 partidos convocados
(Partido Social Democrata, CDS – Partido Popular, Coligação Democrática Unitária e Bloco de
Esquerda) apareceu à reunião para o efeito. Esta ausência traduziu-se numa ausência total de
contributos, de interesse e de trabalhos prévios, que legalmente se espera e exige dos partidos
da oposição; iii) Todos os orçamentos têm uma dotação limitada, do ponto de vista de quem os
vai executar. O anterior Executivo tinha uma postura de acantonamento estático e, durante 12
anos, carpia e publicitava que não tinham verbas suficientes. O atual Executivo tem uma postura
de abertura dinâmica procurando e lutando persistentemente por investimento extraordinário
junto das instituições municipais e nacionais. As verbas extraordinárias, anunciadas no início da
apresentação do documento e que vão ser inscritas no orçamento de 2020, não são fruto do
acaso, mas sim o resultado do batalhar intenso em negociações e da convicção no mérito das
propostas dos projetos apresentados; iv) Os deputados da coligação de partidos Juntos por
Guimarães olharam, desde sempre e erradamente, para a Câmara Municipal de Guimarães e
até para as próprias Instituições da Vila como concorrentes ao poder político da Junta de
Freguesia. O atual Executivo da Junta de Freguesia olha para a Câmara Municipal de
Guimarães e para as Instituições da Vila como parceiros que trabalham sem apropriação, ou
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seja, cooperativamente e meritoriamente em prol da Freguesia de Caldelas e dos seus cidadãos;
vi) O documento das grandes opções do plano da Junta de Freguesia tem vindo perspetivar
temporalmente investimentos desde 2018. Este é um documento circunscrito às competências
da Junta de Freguesia e não está direcionado para as obras rodoviárias, por exemplo o
alargamento da estrada nacional 101, que não são da competência da Junta de Freguesia nem
sequer da Câmara Municipal de Guimarães, como erradamente os deputados da oposição
referiram anteriormente; vii) Relativamente à mobilidade a Junta de Freguesia está a trabalhar a
proposta de construção da plataforma intermodal de transportes bem como a proposta de
construção de parques de estacionamento periféricos na Vila; viii) O projeto de construção da
casa mortuária está a ser trabalhado em parceria com a Comissão Fabriqueira da Igreja
Católica. Esta última será a entidade que acompanhará a construção do edifício, suportada em
montante transferido pela Câmara Municipal de Guimarães; ix) Nos últimos anos efetuaram-se
obras importantes para a Vila de caldas das Taipas sem a chancela da Junta de Freguesia,
nomeadamente os banhos velhos, os banhos novos, o polidesportivo, a Escola Secundária a
pavimentação das ruas do centro da Vila, o Centro de Saúde, o alargamento da Escola da
Charneca e a Escola Básica 23. A história da Vila de Caldas das Taipas é concretizada pelo
acrescento de camadas de valor e realizada por todos em conjunto. Não é realizada apenas pela
Junta de Freguesia, como os deputados da oposição ainda teimam em repetir até à exaustão; x)
Este Executivo está a trabalhar para apoiar as pessoas que, por exemplo, usufruem dos
Domingos Desportivos Ativos e do Centro de Convívio Sénior e saem desses espaços realizadas
e muito satisfeitas. Ao invés de só se pensar no betão, há projetos na forja direcionados para as
pessoas, como o de combate ao desperdício alimentar nos restaurantes e ao nível do
desenvolvimento de programação cultural durante o ano todo. ____________________________
O deputado Manuel José Araújo Ribeiro interpelou o Executivo da Junta de Freguesia, tendo
referido que: i) Do ponto de vista pessoal, a atividade dos Domingos Ativos não tem qualquer
utilidade pois apresenta uma adesão de cerca de 20 pessoas, foi criada para justificar a utilidade
nula do polidesportivo e está relacionada com uma dívida de gratidão para com um ginásio das
Taipas. O polidesportivo foi gastar dinheiro pela borda fora, não tem qualquer utilidade e
apresenta um piso completamente desadequado; ii) O seu espírito crítico será sempre
manifestado permitindo-lhe visualizar aquilo que o Partido Socialista faz de mal feito,
nomeadamente quando as obras têm pouca relação entre utilidade e o respetivo custo, ou seja,
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o verdadeiro mérito intrínseco. Enquanto deputado não vem a esta Assembleia falar mal de
nada, mas sim apontar criticamente o que está errado. Atualmente, o Executivo e o Sr.
Presidente da Junta perderam por completo o espírito crítico e com base na ideia da cooperação
pretende diminuir o espírito crítico da oposição; iii) Não falar dos problemas da mobilidade, dos
transportes de acesso à Vila desde a sede do Concelho, da falta de ligação à autoestrada e do
alargamento da estrada nacional 101 é adiar os problemas estruturais das Taipas, com os quais
não quer ser conivente. __________________________________________________________
O deputado Constantino João Quintas Veiga interpelou o Executivo da Junta de Freguesia,
tendo referido que: i) O presidente da Junta nada fez para a nova Escola do Agrupamento e que
esta é o resultado de um projeto da Associação de Pais e do então Executivo da Junta de
Freguesia que uniram esforços; ii) O presidente da Junta não vai fazer mais do que aquilo que
está delineado e vai seguir aquilo que ele próprio planeou; iii) Na inauguração do polidesportivo
referiu que as Taipas merecem isto e muito mais; iv) Foi ele próprio que chumbou o projeto
previsto para as piscinas de verão da alameda Rosas Guimarães. O polidesportivo, e passa-se a
citar entre aspas “é um pato bravo”. ________________________________________________
Na prestação de esclarecimentos adicionais, o presidente da Junta de Freguesia, na resposta
aos deputados Manuel José Araújo Ribeiro e Constantino João Quintas Veiga referiu que: i) Mais
uma vez não há entendimento entre as posições dos 2 deputados da coligação Juntos por
Guimarães, pois o deputado Manuel José Araújo Ribeiro referiu que o polidesportivo não serve
para nada e o deputado Constantino João Quintas Veiga diz que as Taipas merecem isso e
muito mais. O deputado não esteve presente quando o polidesportivo encheu as suas bancadas
aquando, por exemplo, das festas das três Escolas da Vila, no encontro de folclore do Inatel e no
torneio de voleibol de Braga. Parece que o deputado Manuel José Araújo Ribeiro preferia que
aquele equipamento estivesse em Guimarães. Enquanto presidente da Junta de Freguesia e
cidadão é completamente a favor de investimentos na Vila das Taipas; ii) Houve muita gente que
defendeu um projeto remediado para a renovação da escola EB23 de Caldas das Taipas, no
entanto, foi o atual presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, que
defendeu a nova obra de raiz e que agora está à disposição da comunidade educativa; iii) Das
palavras do deputado Manuel José Araújo Ribeiro entende-se que essas 20 pessoas, que diz
frequentarem os Domingos Ativos, não contam para nada, no entanto, não foi perguntar a essas
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mesmas pessoas da utilidade desta atividade. Para o presidente da Junta de Freguesia essas
pessoas contam muito e, do que auscultou pessoalmente, estão mesmo muito satisfeitas e
felizes com a atividade dos Domingos Ativos. A Freguesia de Caldelas tem uma dívida de
gratidão para com alguns ginásios desportivos, no entanto não é para com o que presta serviços
à atividade dos Domingos ativos; iv) Efetivamente está preocupado com o que está planeado
nos documentos e no plano eleitoral que foi sufragado pelos Taipenses nas urnas. No passado
recente da autarquia de Caldelas as pessoas estavam habituadas a que existia um plano, mas
que ocorriam poucas ou nenhumas concretizações, com obras apregoadas desde 2005 que nem
sequer foram iniciadas ou então ficaram pela metade. ___________________________________
Colocada à votação a proposta de votar em conjunto as grandes opções do plano, do orçamento
para o ano de 2020 e do plano plurianual de investimentos para quadriénio 2020 - 2022, foi
aprovada por unanimidade, com treze votos a favor. ____________________________________
Estes pontos aglutinados foram aprovados por maioria, com oito votos a favor do Partido
Socialista e cinco votos de abstenção da coligação de partidos Juntos por Guimarães. _________
Ponto nove – Autorização Prévia para Compromissos Plurianuais. ____________________
O presidente da Junta de Freguesia apresentou o documento de autorização prévia para
compromissos plurianuais, tendo salientado que o documento a submetido à Assembleia de
Freguesia propõe que se autorize a Junta de Freguesia a dividir o pagamento de dívidas
anteriores, prolongando-as para os anos de 2020 e 2021. O prolongamento mais previsível da
despesa até 2021 está relacionado com a obra de requalificação do antigo mercado. __________
O documento de autorização prévia para compromissos plurianuais está averbado no anexo
seis, que faz parte integrante desta ata. _____________________________________________
Não tendo havido inscrições, passou-se de imediato à votação e este ponto foi aprovado por
unanimidade com treze votos a favor. ______________________________________________
Ponto dez – Apresentação, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020.
O presidente da Junta de Freguesia salientou que nos pontos 7 e 8 desta sessão da Assembleia
de Freguesia já apresentou as propostas de para a atualização do mapa de pessoal, pelo que
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infere que os deputados da Assembleia de Freguesia não necessitem de uma repetição de
apresentação do mapa de pessoal para o próximo ano. ________________________________
O documento do mapa de pessoal para o ano de 2020 está averbado no anexo sete, que faz
parte integrante desta ata. _______________________________________________________
O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção solicitou ao Executivo da Junta de
Freguesia a apresentação do documento do mapa de pessoal para o próximo ano. ___________
No seguimento da solicitação de apresentação, o presidente da Junta de Freguesia referiu, que
na categoria de assistente operacional, o quadro de pessoal da Junta de Freguesia é constituído
por um elemento com contrato por tempo indeterminado e pretende-se aumentar dois lugares,
dentro desta categoria, com contrato por tempo indeterminado e durante o ano de 2020. Na
categoria de assistente técnico, o quadro de pessoal da Junta de Freguesia é atualmente
constituído por um elemento com contrato por tempo indeterminado e outro com um termo
resolutivo em maio de 2020, pretendendo-se aumentar dois lugares, dentro desta categoria, com
contrato por tempo indeterminado e durante o próximo ano. Quando concretizado, o quadro de
pessoal da Junta de Freguesia de Caldelas ficará, no total, com 3 assistentes operacionais e 3
assistentes técnicos. ____________________________________________________________
Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade, com treze votos a favor. ________
Ponto onze – Apresentação, Discussão e Votação das Propostas de Aditamento de Prazos
a Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências. _____________________
O presidente da Junta de Freguesia apresentou os documentos para aditamento de prazos a
dois contratos interadministrativos de delegação de competências, na Freguesia de Caldelas,
ambos para execução de obras de reabilitação do antigo mercado de Caldas das Taipas. Estas
obras tinham prazo de conclusão 31 de dezembro de 2019 e foi solicitado pela Junta de
Freguesia a celebração de aditamento aos dois contratos que permitam a conclusão da obra até
ao final do ano de 2020. __________________________________________________________
Os documentos de propostas de aditamento de prazos a contratos interadministrativos de
delegação de competências estão averbados no anexo oito, que faz parte integrante desta ata.
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Não houve inscrições para intervenção. _____________________________________________
Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade, com treze votos a favor. ________
Ponto doze – Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de Alteração da Postura de
Trânsito na rua da Boucinha. ____________________________________________________
O vogal da Junta de Freguesia António Joaquim Azevedo de Oliveira apresentou o documento
de proposta de alteração da postura de trânsito na rua da Boucinha, na qual esta rua passe a ter
sentido único de acordo com o sentido horário, perdendo prioridade no entroncamento com a rua
1º de maio e que a postura de trânsito na rua 1º de maio deve continuar a ser de duplo sentido,
no tramo entre a rua da Boucinha (sul) e a Avenida 25 de abril. ___________________________
O documento da proposta de proposta de alteração da postura de trânsito na rua da Boucinha
está averbado no anexo nove, que faz parte integrante desta ata. _________________________
Interveio o deputado Constantino João Quintas Veiga pela coligação de partidos Juntos por
Guimarães e o deputado António Augusto da Silva Mendes pelo Partido Socialista. O vogal da
Junta de Freguesia António Joaquim Azevedo de Oliveira prestou esclarecimentos. __________
O deputado Constantino João Quintas Veiga na sua intervenção referiu que o sentido mais
adequado para a rua da Boucinha é o que dá entrada pelo lado da feira e saída do lado sul,
questionando o Executivo se efetivamente é esse o proposto. ____________________________
O Vogal da Junta de Freguesia António Joaquim Azevedo de Oliveira salientou que, desde os
esclarecimentos iniciais prestados, foi sempre esse o sentido que mencionou, ou seja, o sentido
dos ponteiros do relógio, como está referenciado no documento enviado para análise prévia dos
deputados desta Assembleia. ______________________________________________________
O deputado António Augusto da Silva Mendes na sua intervenção referiu que, por parte da
Câmara Municipal de Guimarães, o estacionamento deve ser impedido, através de delimitação
nos passeios junto às garagens na rua da Boucinha, de modo a não impedir o acesso dos
moradores. ____________________________________________________________________
O Vogal da Junta de Freguesia António Joaquim Azevedo de Oliveira esclareceu que, segundo
os serviços técnicos da Câmara Municipal de Guimarães, a colocação de delimitações nestes
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passeios é uma redundância pois é expressamente proibido por lei o estacionamento nos
passeios. _____________________________________________________________________
Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade, com treze votos a favor. ________
Ponto treze – Proposta de atribuição de Medalhas no Âmbito das Comemorações do
Octagésimo Aniversário da Elevação da Povoação de Caldas das Taipas a Vila. _________
O presidente da Junta de Freguesia apresentou as propostas de atribuição de medalhas de
honra, no âmbito das comemorações do octagésimo aniversário da elevação da povoação de
Caldas das Taipas a Vila, aos presidentes da Junta de Freguesia de Caldelas desde 1976, Mário
Manuel Remísio Dias de Castro, Domingos da Silva Maia, Francisco Pires da Costa e Silva,
Domingos Marques de Sousa, Porfírio Oliveira Martinho, Carlos Manuel Remísio Dias de Castro
e Constantino João Quintas Veiga e a Mário António Oliveira Rodrigues, diretor cessante do
Agrupamento de Escolas das Taipas. ______________________________________________
Os documentos de propostas de atribuição de medalhas no âmbito das comemorações do
octagésimo aniversário da elevação da povoação de Caldas das Taipas a Vila estão averbados
no anexo dez, que faz parte integrante desta ata. ______________________________________
Intervieram os deputados Manuel José Araújo Ribeiro e Constantino João Quintas Veiga pela
coligação de partidos Juntos por Guimarães, o deputado António Augusto da Silva Mendes pelo
Partido Socialista. O presidente da Junta de Freguesia prestou esclarecimentos. As intervenções
estarão detalhadas na ata desta reunião. ___________________________________________
O deputado Constantino João Quintas Veiga na sua intervenção referiu que não concorda com
as condecorações propostas, bem como a colocação de nomes em placas. Cita-se entre aspas
“Sei de facto que houve pessoas que estiveram aqui, que foram presidentes de Junta e tiveram
ao seu lado vogais que trabalharam tanto ou mais que eles. Só por esse motivo não posso
concordar com a vossa proposta. Sei perfeitamente que há presidentes de Junta que se
serviram e não serviram, portanto não ficava de consciência tranquila estar agora a concordar a
colocar mais uma medalha no peito a um homem que se serviu da Freguesia. Por último, fui
apelidado em ter metido a mão em 103000 € (cento e três mil euros), pelo Sr. e os seus colegas.
Eu não fiz isso e a prova está aí. Para vos aliviar a cabeça, eu não concordo com essa medalha
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e não vou votar porque me vou ausentar. Acho que não é justo o Sr. estar a condecorar e estar a
colocar a medalha num que roubaste e ainda levas mais uma medalha. Não concordo com isso.”
O presidente da Assembleia de Freguesia Sérgio Nuno Pereira de Araújo salientou que é uma
reincidência o deputado Constantino João Quintas Veiga nas suas intervenções referir que o
Executivo da Junta ou os deputados do Partido Socialista o acusaram. Que presidente da
Assembleia de Freguesia saiba, nem uns nem outros o acusaram de nada, no entanto, inserido
numa disputa política poderá ter vindo à baila essa questão, mas sem o acusarem de nada,
porque se assim fosse já o deputado Constantino João Quintas Veiga teria processado
criminalmente por difamação. ______________________________________________________
O deputado António Augusto da Silva Mendes na sua intervenção referiu que, e passa-se a citar
entre aspas, “O Partido Socialista pretende, com o apoio que dará a esta proposta, mostrar a
sua gratidão aqueles que estão nomeados e a quem será atribuída a medalha de honra da
Freguesia. Como diz o regulamento criado para a atribuição de medalhas e diplomas, temos o
dever de demonstrar a gratidão e apreço institucionais aos cidadãos e às instituições que
tenham contribuído para o desenvolvimento e dignificação da Vila de Caldas das Taipas. À
exceção do professor Mário Rodrigues, que dedicou ao ensino na nossa terra 35 anos da sua
vida e que passou por várias gerações, tendo de todos um elevado respeito e apreciação pelo
trabalho realizado, todos os outros nomes propostos são de antigos presidentes de junta,
pessoas que dedicaram grande parte do seu tempo, retirado na maior parte das vezes às suas
famílias, para servir a nossa Freguesia. Com esta dedicação contribuíram para que Caldas das
Taipas seja hoje uma Vila com uma história e um património, material e imaterial, que nos
distingue de todas as outras. Temos, no Partido socialista, esta preocupação de agradecer a
quem faz bem ao povo que aqui representamos e é isso que fazemos ao apoiar esta proposta.” _
No seguimento de uma dúvida processual de votação da atribuição de medalhas, o presidente
da Assembleia de Freguesia levou à votação a proposta de voto nominal de braço no ar.
Colocada à votação foi aprovado por maioria, com onze votos a favor e dois votos contra dos
deputados Manuel José Araújo Ribeiro e Vítor Alves Machado da coligação de partidos Juntos
por Guimarães. _________________________________________________________________
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O deputado Manuel José Araújo Ribeiro na sua intervenção questionou o Executivo da junta de
Freguesia se neste ponto se irá proceder a uma única votação global de agraciar os presidentes
de Junta através da atribuição de medalhas ou à votação de 9 propostas individuais, correndo-se
o risco nesta última de excluir alguém. De seguida realçou que as 2 propostas são
materialmente diferentes e que só vota se for efetuada em conjunto. _______________________
Depois de um período breve de análise e esclarecimentos, foi consensual que se iria efetuar
uma votação única que englobasse as 9 propostas de agraciação com atribuição de medalhas.
Depois de ter avisado a Assembleia de Freguesia, o deputado Constantino João Quintas Veiga
ausentou-se dos trabalhos desta sessão. ____________________________________________
Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade dos presentes, com doze votos a
favor. _________________________________________________________________________
Foi proposta a aprovação de uma minuta desta ata, que foi aprovada por unanimidade dos
presentes, com doze 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 1º secretário da Mesa

O 2º secretário da Mesa

da Assembleia de Freguesia,

da Assembleia de Freguesia,

(José Inácio da Fonseca)

(José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires)
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