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 _______  Ata da reunião extraordinária solene da Assembleia de Freguesia. _____  

Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas, 

realizou-se a sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de Caldelas do ano de dois mil 

e dezanove, no auditório da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das 

Taipas, 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 DA ORDEM DO DIA  

Ponto Único – Comemorações do octogésimo primeiro aniversário da elevação da Povoação de 

Caldas das Taipas a Vila.  ________________________________________________________  

 

Chegaram à Mesa os 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 José Maria Fernandes Ferreira Gomes pela coligação de partidos 

Juntos Por Guimarães.  __________________________________________________________  

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

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

para exercer as funções de segundo secretário na Mesa.  _______________________________  

Procedeu-se ao registo das presenças em folha própria dos seguintes membros: Sérgio Nuno 

Pereira de Araújo, José Inácio da Fonseca, António Augusto da Silva Mendes, Hélder Rui 

Andrade da Silva, José Horácio da Silva Nogueira, Hélder Andrade Silva e José Agnelo Crato 

Guimarães Azenha Pires pelo Partido Socialista; Manuel José Araújo Ribeiro, Sónia Cristiana 

Ferreira Mendes, Vítor Alves Machado e Carlos Franclim Matos Freitas 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, vogal.  _________  

A Sessão contou ainda com a presença da lista de convidados que se juntaram nesta cerimónia 

solene, com destaque para a presença do Exmo. Sr. Domingos Bragança, presidente da Câmara 
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Municipal de Guimarães. A lista de convidados presentes está averbada no anexo um, que faz 

parte integrante desta ata.  ________________________________________________________  

Antes da abertura da Sessão Solene, o Violoncelista Taipense Válter Freitas, interpretou o tema 

"No Time to Die" da cantora americana Billie Eilish, gravado para a banda sonora do filme 007, 

com o mesmo nome do tema.  _____________________________________________________  

Ponto Único – Comemorações do septuagésimo nono aniversário da elevação da 

Povoação de Caldas das Taipas a Vila.  ____________________________________________  

Por delegação de poderes e com a autorização do Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de 

Freguesia, José Inácio da Fonseca, primeiro secretário da Mesa desta Assembleia, declarou 

aberta a Sessão Solene da Assembleia de Freguesia de Caldelas, comemorativa do octogésimo 

primeiro aniversário da elevação da Povoação de Caldas das Taipas a Vila.  ________________  

A Sessão Solene iniciou-se com a entrega de diplomas de gratidão por serviços prestados a 2 

colaboradores da Junta de Freguesia de Caldelas e a entrega de medalhas honoríficas da 

Freguesia de Caldelas ao chefe cessante do Agrupamento de Escuteiros das Taipas, ao diretor 

cessante do Agrupamento de Escolas das Taipas e a todos os presidentes cessantes da Junta 

de Freguesia, eleitos desde 1974. 

Usaram da palavra os representantes de cada uma das forças das forças políticas 

representadas nesta Assembleia, Coligação de partidos “Juntos por Guimarães” e Partido 

Socialista, o Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, o Exmo. Sr. Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Caldelas e o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães.  ___________________________________________________________________  

De imediato, procedeu-se às condecorações através da entrega a colaboradores da Freguesia 

de Caldelas de diplomas de gratidão por serviços prestados.  ____________________________  

O Diploma de Gratidão por Serviços Prestados foi entregue a Alberto José Silva Ferreira Dias. 

Leu-se o seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Alberto José Silva Ferreira Dias é 

Assistente Operacional ao serviço da Freguesia desde o ano de 2017. Tem-se revelado e 

distinguido exemplarmente pelo zelo, competência, decisão e espírito de colaboração. Está 

sempre pronto a qualquer hora e dia, respondendo às diversas situações que não escolhem 

altura para acontecer. Reconhecendo-se-lhe competência profissional ao serviço dos interesses 
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e necessidades da população, dignificando, assim, a sua função.”. A entrega do diploma foi 

formalizada pela Sra. tesoureira da Junta de Freguesia de Caldelas, Cristina Marques.  ________  

O Diploma de Gratidão por Serviços Prestados foi entregue a Maria Rosa Neves Rodrigues. Leu-

se o seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Maria Rosa Neves Rodrigues é 

Assistente Técnica Administrativa ao serviço da Freguesia desde o ano de 1989. Tem-se 

revelado e distinguido exemplarmente pelo zelo, competência, decisão e espírito de iniciativa. Os 

utentes dos Serviços Administrativos, encontram sempre uma pessoa pronta a atendê-los e ouvi-

los, dignificando assim a sua função.”. A entrega do diploma foi formalizada pelo Sr. vogal da 

Junta de Freguesia de Caldelas, António Joaquim Oliveira.  ______________________________  

De seguida procedeu-se á a condecorações através da entrega das seguintes medalhas 

honoríficas: ____________________________________________________________________  

A Medalha de Mérito da Freguesia de Caldelas, a Ernesto Manuel da Silva Martinho. Leu-se o 

seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Ernesto Manuel da Silva Martinho foi 

dirigente fundador do Agrupamento 666 de Caldas das Taipas em 1979 e desempenhou a 

função de Chefe do Agrupamento, durante 30 anos, desde 1990 até 2020. Assumiu essas 

responsabilidades com uma atitude reconhecida pelos pares, de fidelidade aos princípios e 

valores do Corpo Nacional de Escutas. No exercício dessas funções promoveu a segurança e 

bem-estar em todas as dimensões da ação educativa e de formação pessoal dos escuteiros de 

Caldas das Taipas.”. A entrega da Medalha de Mérito foi formalizada pelo Sr. secretário da Junta 

de Freguesia de Caldelas, João Manuel Ribeiro.  ______________________________________  

A Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, a Mário António Oliveira Rodrigues. Leu-se o 

seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Mário António Oliveira Rodrigues ingressou 

na Escola Preparatória de Raúl Brandão no ano de 1984. Desempenhou funções diretivas 

durante 30 anos, desde 1989 como Vogal do Conselho Diretivo até Diretor do Agrupamento de 

Escolas das Taipas em 2019. Destacou-se como grande impulsionador da formação integral dos 

Alunos e pela principal responsabilidade na excelência das Escolas da área de influência de 

Caldas das Taipas. Através de uma forte componente social e humana, conseguiu, com empatia 

e liderança que lhe são características, articular com sucesso as componentes pedagógica, 

administrativa e de ligação à Comunidade Educativa”. A entrega da Medalha de Honra foi 

formalizada pelo Sr. presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, Luís Soares.  ____________  
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Antecipando a entrega das Medalhas de Honra de todos os presidentes cessantes da Junta de 

Freguesia, eleitos desde 1974, leu-se o seguinte preâmbulo comum, que se passa a citar entre 

aspas, “Em todas as propostas de Atribuição da Medalha de Honra da Freguesia aos 

presidentes da Junta de Freguesia eleitos desde 1974, pode ler-se que se deve galardoar 

pessoas (...) com destaque no excecional exercício de atividades de interesse humano e 

altamente relevantes (...) com expressão, efetiva e duradoura, na história da Freguesia. É dever 

da Junta de Freguesia de Caldelas demonstrar gratidão e apreço institucional aos cidadãos (...) 

que tenham contribuído para o desenvolvimento e dignificação da vila de Caldas das Taipas.”. 

Assim, foram atribuídas pela Assembleia de Freguesia de Caldelas as seguintes distinções 

honoríficas:  ___________________________________________________________________  

A Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, a Constantino João Quintas Veiga. Leu-se o 

seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Constantino João Quintas Veiga foi eleito 

Presidente da Junta de Freguesia de Caldeias, nas eleições de 09 de outubro de 2005, 11 de 

outubro de 2009 e 29 de setembro de 2013.”. Devido à sua ausência, a entrega da medalha de 

condecoração será efetuada em momento posterior.  ___________________________________  

A Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, a Carlos Manuel Remísio Dias de Castro. Leu-se 

o seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Carlos Manuel Remísio Dias de Castro foi 

eleito Presidente da Junta de Freguesia de Caldeias, nas eleições de 17 de dezembro de 1989, 

12 de dezembro de 1993, 14 de dezembro de 1997 e 16 de dezembro de 2001.”. A entrega da 

Medalha de Honra foi formalizada pelo Sr. vogal da Junta de Freguesia de Caldelas, António 

Joaquim Oliveira.  _______________________________________________________________  

A Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, a Porfírio Oliveira Martinho. Leu-se o seguinte 

resumo, que se passa a citar entre aspas, “Porfírio Oliveira Martinho exerceu funções de 

presidente da Junta de Freguesia, tendo sido o cidadão a seguir posicionado e que substituiu 

Domingos Marques de Sousa, eleito nas eleições de 12 de dezembro de 1982.”. A entrega da 

Medalha de Honra foi formalizada pela Sra. tesoureira da Junta de Freguesia de Caldelas, 

Cristina Marques.  ______________________________________________________________  

A Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, a Domingos Marques de Sousa. Leu-se o 

seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Domingos Marques de Sousa foi eleito 
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Presidente da Junta de Freguesia de Caldeias, nas eleições de 12 de dezembro de 1982.”. A 

entrega da Medalha de Honra foi formalizada pelo Sr. presidente da Assembleia de Freguesia, 

Sérgio Araújo.  _________________________________________________________________  

A Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, a Francisco Pires da Costa e Silva. Leu-se o 

seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Francisco Pires da Costa e Silva foi eleito 

Presidente da Junta de Freguesia de Caldeias, nas eleições de 16 de dezembro de 1979 e nas 

eleições de 15 de dezembro de 1985.”. A entrega da Medalha de Honra foi formalizada pelo Sr. 

secretário da Junta de Freguesia de Caldelas, João Manuel Ribeiro.  ______________________  

A Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, a Domingos da Silva Maia. Leu-se o seguinte 

resumo, que se passa a citar entre aspas, “Domingos da Silva Maia exerceu funções de 

presidente da Junta de Freguesia tendo sido o cidadão a seguir posicionado e que substituiu 

Mário Manuel Remísio Dias de Castro, eleito nas eleições de 12 de dezembro de 1976.”. A 

entrega da Medalha de Honra foi formalizada pelo Sr. presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, Domingos Bragança.  __________________________________________________  

A Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, a Mário Manuel Remísio Dias de Castro. Leu-se 

o seguinte resumo, que se passa a citar entre aspas, “Mário Manuel Remísio Dias de Castro foi 

eleito Presidente da Junta de Freguesia de Caldeias, nas eleições de 12 de dezembro de 1976.”. 

A entrega da Medalha de Honra foi formalizada ao neto do homenageado, o cidadão Francisco 

Manuel Dias de Castro Gomes, pelo Sr. presidente da Junta de Freguesia de Caldelas Luís 

Soares.  ______________________________________________________________________  

No seguimento, chamou-se a intervir a coligação de partidos Juntos por Guimarães. O deputado 

Manuel José Araújo Ribeiro usou da palavra tendo discursado com a intervenção escrita exarada 

no anexo dois, que faz parte integrante desta ata.  _____________________________________  

No seguimento, chamou-se a intervir o Partido Socialista. O deputado António Augusto da Silva 

Mendes usou da palavra tendo discursado com a intervenção escrita exarada no anexo três, que 

faz parte integrante desta ata.  _____________________________________________________  

De seguida, chamou-se o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, Luís Miguel de 

Freitas Marques Carvalho Soares que usou da palavra tendo discursado com a intervenção 

escrita exarada no anexo quatro, que faz parte integrante desta ata.  ______________________  
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Chamou-se a intervir, o Sr. Presidente da Assembleia da Freguesia de Caldelas Sérgio Nuno 

Pereira de Araújo que usou da palavra tendo discursado com a intervenção escrita exarada no 

anexo cinco, que faz parte integrante desta ata.  _______________________________________  

A encerrar as intervenções, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos 

Bragança usou da palavra tendo discursado com a intervenção escrita exarada no anexo seis, 

que faz parte integrante desta ata.  _________________________________________________  

O violoncelista taipense Válter Freitas interpretou o tema “Haja o que Houver" do grupo musical 

português Madredeus e a famosa ária “Nessum Dorma” ("Ninguém durma") do último ato da 

ópera Turandot, criada em 1926 por Giacomo Puccini.  _________________________________  

Em nome da Assembleia de Freguesia de Caldelas, agradeceu-se a presença de todos.  ______  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida em voz alta e 

aprovada vai ser assinada pela Mesa. _______________________________________________  

Com a autorização do Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, declarou-se encerrada 

a sessão solene.  _______________________________________________________________  

 

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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Lista de convidados presentes na sessão extraordinária solene da Assembleia de Freguesia 

MEMBROS DA JUNTA DE FREGUESIA DE CALDELAS 

Luís Carvalho Soares 

João Manuel Ribeiro 

Cristina Marques Castro 

António Joaquim Oliveira 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES / ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Domingos Bragança Salgado (PS), Presidente da Câmara Municipal de Guimarães 

João José Torrinha, Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães 

Ricardo Jorge Castro Ribeiro da Costa (PS), Vereador 

Alice Sofia Fernandes (PS), Vereadora 

Fernando Seara de Sá (PS), Vereador 

DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Sónia Fertuzinhos, Deputado pelo Partido Socialista. 

Joaquim Barreto, Deputado pelo Partido Socialista. 

EX-PRESIDENTES DA JUNTA DE FREGUESIA DE CALDELAS HOMENAGEADOS 

Domingos Maia 

Domingos Marques Sousa 

Francisco Costa e Silva 

Porfírio Oliveira Martinho 

Carlos Remísio de Castro 

PRESIDENTES DE JUNTAS E ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA 

Armando Morais da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Sande S. Martinho 

Francisco Bruno da Silva Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de União das 

Freguesias de Sande Vila Nova e Sande São Clemente 

Joaquim Jorge da Mota Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira. 

ASSOCIAÇÕES / INSTITUIÇÕES 

Agrupamento de Escolas das Taipas 

Escola Secundária de Caldas das Taipas 

Anexo um 
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Coordenação da Escola do Pinheiral 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas 

Banda de Música de Caldas das Taipas 

Clube de Ténis de Mesa 

Clube de Judo das Taipas 

Clube Caçadores das Taipas 

Clube de Caça de Caldas das Taipas 

Clube de Petanca das Taipas 

NAT - Núcleo de Atletismo das Taipas  

Clube de Ténis das Taipas 

APTB, Academia de Percussão Taibombar 

Agrupamento de Escuteiros N.º 666 de Caldas das Taipas 

Associação de Pais e Alunos da Escola do Pinheiral 

Comissão de Festas da Vila e S. Pedro 

Coligação Unitária Democrática 

Conselho de Administração da Vimágua 

Taipas Termal 

Rotaract Club de Caldas das Taipas  

Rotary club de Caldas das Taipas 

HOMENAGEADOS 

Ernesto Martinho 

Prof. Mário Rodrigues 

Rosa Rodrigues 

Alberto Dias 

 

MEDALHADOS 

Padre José das Neves Machado 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Jornal Reflexo 

Notícias das Taipas 
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Intervenção escrita da coligação de partidos Juntos por Guimarães na sessão 

extraordinária solene da Assembleia de Freguesia realizada no dia 19 de junho de 2021. 

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia que preside a esta sessão 

extraordinária; 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães; 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães; 

Exmo. Senhor Presidente da Junta da Freguesia de Caldelas; 

Exmos. Membros da Assembleia de Freguesia; 

Exmos. Homenageados; 

Meus Senhores e minhas Senhoras: 

Impõe-se, em primeiro lugar, uma palavra de reconhecimento aos homenageados cuja 

distinção está refletida nas medalhas e nas honras recebidas. Parabéns, e que o 

testemunho representado na distinção atribuída seja inspirador de todos os que, nas mais 

diversas funções, servem a causa pública. 

Em 19 de Junho de 2017, a Coligação Juntos por Guimarães dizia nesta sala: “O dia da vila, 

é ocasião e motivo para refletir sobre o que é a nossa terra, a sua história, o seu presente e 

sobretudo equacionar o futuro.” 

A razão de ser de qualquer intervenção, seja a que titulo for, não se pode afastar de tal 

perspetiva. Nessa intervenção, acrescentámos: “Saber o que queremos, encontrar o 

caminho certo a percorrer para alcançar o melhor para as pessoas que aqui vivem, 

trabalham, descansam e se entretêm; encontrar as melhores soluções para o comércio, 

serviços, emprego, e para o lazer: É isso que devemos discutir em permanência. Esta 

discussão deve ser cultivada pelas forças políticas de forma finalística e desprovida de 

taticismos politico/partidários. Tal significa identificar objetivos estratégicos desligados da 

circunstância do exercício do poder político.  

 

Anexo dois 
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As Taipas precisam de ser pensadas em conjunto. Nenhuma força política ou ente 

autárquico pode ser desligado das opções fundamentais que se adotem para as Taipas.  

Afinal, é essa a essência da democracia e de uma das suas dimensões, o pluralismo 

democrático que implica a participação de todos na construção da coisa pública. 

A questão terá de colocar-se: o que queremos para o nosso futuro coletivo enquanto 

freguesia e vila?” Dizemos já que este não é o momento, por ser uma cerimónia institucional 

e solene, para intervenções ao jeito de campanha eleitoral. É um momento de reflexão 

coletivo para o qual todos devemos contribuir. 

Na intervenção do ano passado, em plena pandemia, insistimos mais uma vez, que a 

maturidade da vila deduzida pelo aniversário celebrado, só se alcança com a realização de 

reformas estruturais que apontamos: transportes públicos frequentes e acessíveis; melhoria 

evidente ou alternativa na ligação viária à sede do concelho; acesso mais próximo à 

autoestrada e, agora, acrescentámos: Necessidade de uma postura de trânsito, ou 

alternativas reais de circulação no interior da vila que desencalhem a circulação automóvel; 

uma despoluição do Rio Ave para se aproveitar todas as suas virtualidades. 

Nessa altura afirmámos que “Estas reformas estruturais têm de estar sempre no foco da 

concretização. Se tal não acontecer, havemos de fazer discursos variados, em alturas 

festivas, a desejar tudo o que for de bom para a vila, mas que não passarão de meros 

desejos de circunstância.” A ideia afirmada mantém-se atual; pior do que isso, a satisfação 

dessas necessidades são anseios e desejos de há muitos anos dos Taipenses que tardam 

em ser concretizados. Na verdade, não é admissível que, entre o anúncio do projeto, da 

apresentação pública e a sua realização, passem anos e anos a fio, correndo-se o risco de 

se tornar desatualizado o projeto e a obra 

Na ausência de obras estruturais que catapultem a vila para um desenvolvimento acelerado, 

o juízo sobre as obras chamadas de requalificação obtêm uma atenção mais crítica e 

incisiva de toda a população. As Taipas merecem respeito pela qualidade histórica do seu 

espaço público. Não aceitámos que nas requalificações, os materiais usados 

descaracterizem a vila. Se isso acontece e acontecer, a vila perde peculiaridade e distinção. 

Não contem connosco, na reflexão e participação coletiva, para desvalorizar a vila, apesar 

das obras. 
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Tal como a nível nacional, defendemos intransigentemente que não devemos estar sujeitos 

a um destino condenado a ocuparmos os lugares mais baixos de Europa no que toca ao 

crescimento económico. No entanto, a reação do poder instituído é de fazer orelhas moucas 

e afirmar a qualidade, dizemos, duvidosa das obras. 

Esta distância entre o poder político e as populações, que recebem mais propaganda do que 

informação, causou o aparecimento de forças radicais que não dignificam a democracia e 

constituem uma reação violenta contra a falta de transparência, contra a corrupção, contra o 

autismo político e contra o défice democrático. As forças políticas democráticas devem ver 

esse problema com preocupação e repensarem seriamente a forma como exercem o poder, 

afinal, causa desse fenómeno. 

Devemos ter presente que: 

- Discriminar negativamente as localidades com junta de freguesia de partido diferente 

não satisfazendo, por essa causa, as necessidades das populações; 

- Não permitir a intervenção positiva no espaço público, indicamos a poda das árvores 

como exemplo, com o pretexto de a lei não conferir essa competência e mudando de 

posição quando a junta é do mesmo partido; 

- Encostar projetos credíveis e necessários por interesse meramente  de oportunidades 

partidária e eleitoral; 

- Atrasar a realização das obras, prejudicando as populações, para fazer coincidir as 

inaugurações com anos eleitorais e dias festivos. 

- Discriminar os cidadãos, em função da referência partidária, no acesso a funções 

publicas; 

- Realizar concursos públicos de concessões com condições inaceitáveis e sem 

candidatos, para depois escolher os amigos do partido noutras condições mais 

favoráveis. 

- Aliciar candidatos a concorrer, em novas eleições, contra a força política para o qual 

foram eleitos; 

- Gastar verbas consideráveis em cartazes com paisagens que não representam a 

realidade presente e a médio prazo; 
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São tudo situações e alguns exemplos da captura e do exercício do poder local com os 

quais não nos conformamos e que têm motivado o aparecimento de movimentos 

preocupantes para a convivência democrática sã e que levam a duvidar do estado e do seu 

funcionamento. Pois, os exemplos de situações citadas demonstram um desvalor ético 

grave no exercício da coisa pública. Estas situações empobrecem-nos e poem em causa a 

concretização de um projeto coletivo participado. 

As Taipas necessitam de crescimento e de desenvolvimento, assim como o concelho de 

Guimarães. Essa meta alcança-se com as reformas estruturais já referidas; na realização de 

obras de requalificação com qualidade, sendo esta produto da exigência, situação que, 

denunciamos, não tem sido devidamente acautelada pelo poder instituído e ainda pela 

implementação de transparência, verdade e participação na vida pública. 

Se imprimirmos transparência, abertura, democraticidade ao exercício do poder local que se 

transparece na prática da isenção e da imparcialidade, estamos certos que todos viveremos 

melhor, faremos uma vila melhor e deixaremos um legado aos nossos filhos digno de 

orgulho. 

Obrigado. 
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Intervenção escrita do Partido Socialista na sessão extraordinária solene da Assembleia de 

Freguesia realizada no dia 19 de junho de 2021. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Caldelas e demais membros da Mesa 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e Srs. Vereadores aqui presentes 

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas e restante Executivo 

Senhoras e senhores deputados  

Caras e caros convidados 

Comunicação Social aqui presente 

Minhas senhoras e meus senhores, 

É com muito orgulho que estamos aqui hoje a celebrar os 81 anos da elevação da povoação 

de Caldas das Taipas a Vila. Corria o dia 19 de Junho de 1940 quando os sinos da Igreja 

Matriz tocaram a repique. 

Estes 81 anos são especiais. 

São 81 anos de uma Vila em mudança! 

81 anos de uma Vila que está a rejuvenescer! 

81 anos de uma Vila cada vez perto do seu rio, depois de tantos anos tão longe. 

81 anos onde não podíamos deixar de reconhecer o mérito a todos aqueles que presidiram 

à nossa freguesia em democracia. 

81 anos onde não esquecemos o mérito a dois cidadãos que fazem parte da educação e 

formação de gerações e gerações de Taipenses! 

81 anos onde reconhecemos mérito àqueles se dedicam, dia a dia, de alma e coração à 

nossa Vila. 

 

Anexo três 
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A nossa Vila é, nos dias que correm, uma vila em forte mudança. Uma Vila que com um 

Presidente de Junta jovem, dinâmico e incansável no seu trabalho e na defesa da nossa 

terra, acompanhado por uma equipa competente e rigorosa faz, todos os dias e em todas as 

frentes, cumprir a vontade que os Taipenses exprimiram em 2017. Os Taipenses queriam 

mudança, e ela está à vista de todos. 

A requalificação do Centro Cívico é a mais visível das mudanças e a que tem maior área de 

intervenção mas, mesmo aqui, penso que todos estamos surpreendidos com a imponência e 

magnitude da obra que está em curso. Vemos agora que não se trata apenas de uma obra 

de cosmética à superfície, mas, muito mais do que isso, é uma obra de fundo que inclui 

todas as infraestruturas de subsolo e que terminará com a superfície toda ela remodelada e 

modernizada que revolucionará os padrões de vida e usufruto do espaço público pelos 

Taipenses. A relação entre as pessoas e o espaço público está a mudar, agora de uma 

forma mais acelerada, e Caldas das Taipas estará na linha da frente desse novo 

relacionamento. 

A intervenção na Alameda Rosas Guimarães, hoje inaugurada, é apenas mais um exemplo 

desta alteração de paradigma na interação das pessoas com o espaço público. As pessoas 

estão a ganhar terreno aos automóveis e esta é uma mudança que não pode parar. 

Mas a intervenção não se esgota no centro da Vila. Vemos agora que a freguesia é vista 

como um todo, com intervenções na zona mais rural mas que são de extrema importância e 

que, também elas, ficaram esquecidas demasiado tempo. Mas as obras realizadas e as que 

estão em curso são apenas uma pequena parte do trabalho que está a revolucionar a nossa 

vila e que a está a fazer agora renascer. 

Embora limitados pela pandemia da CoVid-19, mas também apesar dela, temos uma vila 

com uma atividade cultural invulgar para a sua dimensão. Temos umas festas de São Pedro 

fortes e cada vez mais abrangentes, com o São Pedro não dorme em franco crescimento. 

Temos a animação de Verão já consolidada, com a festa de receção ao Emigrante a receber 

bem os nossos conterrâneos. A Vila Natal é cada vez mais visitada pelas crianças e pelos 

seus familiares e é já hoje uma jovem tradição que, seguramente, perdurará. A juntar a tudo 

isto, temos a programação dos Banhos Velhos que, após 10 anos, é já uma marca de 

renome nacional no circuito cultural! Nas Taipas, como nunca, a cultura acontece! 
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Ao nível ambiental, temos orgulho de ser já também uma referência nacional. O 1.º lugar no 

Galardão Eco-Freguesias em 2019 não foi apenas o reconhecimento do trabalho da Junta 

de Freguesia e da Brigada Verde de Caldas das Taipas, que tem nos seus voluntários uma 

ajuda imprescindível, foi também o garante de uma responsabilidade que nunca se poderá 

deixar esmorecer e que temos de passar de geração em geração.  

Temos espaços verdes mais cuidados, e os que são refeitos são criteriosamente pensados 

para terem menos manutenção e menor consumo de água. A Vila tem hoje uma 

mentalidade verde, mas a este nível todos temos aqui uma responsabilidade acrescida. 

Responsabilidade esta que advém do facto de termos a banhar a nossa vila o Rio Ave numa 

zona em que é especialmente bonito. Agora, podemos dizer que nas Caldas das Taipas o 

Rio Ave foi devolvido ao povo e que, com a finalização da ecovia em toda a extensão da 

nossa freguesia, todos podemos cuidar dele. Um ponto que penso ser unânime, e as 

avaliações feitas assim o comprovam, é o de que temos já uma água de boa qualidade, 

embora a espaços com pequenos focos de poluição que são agora menos frequentes e 

identificados com maior brevidade e resolvidos com maior facilidade. 

No Parque de lazer da Praia Seca todos, sem exceção, devemos ter a ambição de que a 

mesma seja classificada como zona balnear. 

A zona ribeirinha terá no futuro um papel importantíssimo para o desenvolvimento turístico 

da nossa Vila. Se já é neste momento muito frequentada, irá ser ainda mais quando a 

ecovia do Ave estiver toda ela concluída desde Donim até Serzedelo, e nós só temos de 

fazer o nosso trabalho e potenciar toda a nossa zona ribeirinha. A vila só tem a ganhar. A 

este respeito, aproveitamos aqui a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal para 

incentivar este projeto e até para o incentivar para que possa ir mais longe, para que no 

âmbito da CIM do Ave possa incentivar os concelhos a montante e a jusante de Guimarães 

para que possamos ter uma Ecovia integral do Ave desde Vieira do Minho até Vila do 

Conde. 

A mudança que está em curso deixar-nos-á no futuro com uma vila rejuvenescida e com 

condições excecionais para ser usufruída não só pelos Taipenses, mas também por todos 

os Vimaranenses e por todos que nos possam visitar. Mas, importa sublinhar, para 

podermos ambicionar ser visitados por mais turistas e assim potenciar a nossa atividade 
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económica, será muito importante que a Câmara Municipal de Guimarães inclua as Taipas 

como parte importante, quiçá até prioritária, na sua política de turismo. Com todo o nosso 

potencial, com as termas, com o rio, com o nosso belíssimo parque de campismo, com os 

nossos parques naturais, com a nossa indústria de cutelarias, com uma área de restauração 

reconhecida e com uma vila requalificada, pensamos que temos agora condições de ajudar 

os turistas a fixarem-se por mais dias na visita ao nosso concelho. Não estamos a pedir 

nada que não seja possível, estamos apenas a reclamar as ferramentas necessárias para 

cumprirmos o nosso valor e sermos também um motor de crescimento do concelho. 

Mas esta mudança, que nos permitirá ser felizes no futuro, não nos pode fazer esquecer o 

passado, e por isso hoje reconhecemos aqui pessoas que dedicaram uma grande parte da 

sua vida à nossa vila. 

Reconhecemos aqui o mérito a todos os Presidentes de Junta de Freguesia do 25 de Abril 

até à atualidade. Infelizmente, não estando todos entre nós fisicamente, nenhum deles será 

esquecido pelas Taipas. Queremos com esta homenagem agradecer profundamente, a 

todos sem exceção, todo o tempo dedicado às Taipas em detrimento do convívio com as 

vossas famílias e com os vossos amigos. A vossa dedicação à causa pública, cada um no 

seu tempo, foi da mais elementar importância para a consolidação da democracia do nosso 

país. O trabalho realizado pelo poder local foi talvez o mais importante no tempo 

democrático pois foi aquele que deu à população as condições básicas de vida que não 

existiam e que hoje nem conseguimos imaginar como seria viver sem elas. O vosso trabalho 

foi o primeiro e mais importante factor de desenvolvimento das Taipas nos últimos 47 anos. 

Aos senhores Mário Dias de Castro, Domingos Maia, Francisco Costa e Silva, Domingos 

Marques de Sousa, Porfírio Martinho, Carlos Remísio, Constantino Veiga: muito obrigado! 

Reconhecemos também o mérito a dois homens que dedicaram, cada um deles, mais de 30 

anos à formação pessoal e académica das nossas crianças e jovens. Muitas vezes invisível, 

este trabalho é tão importante quanto a importância que queremos dar às nossas futuras 

gerações, e, ambos, sempre se mostraram capazes de garantir o futuro dessas gerações. 

Aos senhores Mário Rodrigues e Ernesto Martinho: muito obrigado! 
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Para finalizar permitam-me que possa agora pôr de lado a solenidade desta cerimónia e 

dirigir-me de forma mais informal à Rosinha e ao Berto. Dizer-lhes que nós, na bancada do 

Partido Socialista, e eu, de modo particular, nos sentimos orgulhosos pelo reconhecimento 

que aqui lhes é prestado. E dizer-lhes que este não é um reconhecimento da Junta de 

Freguesia ou um reconhecimento da Assembleia de Freguesia. Este é um reconhecimento 

dos Taipenses, que veem na Rosinha e no Berto alguém que, dia após dia resolve os seus 

problemas. Alguém que não tem hora para servir as Taipas e o seu povo, alguém que tantas 

vezes põe a freguesia acima da vida pessoal.  

Por tudo isto, Rosinha e Berto,  

Muito Obrigado! 
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Intervenção escrita do presidente da Junta de Freguesia de Caldelas na sessão 

extraordinária solene da Assembleia de Freguesia realizada no dia 19 de junho de 2019 

 

 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães  

Senhoras e senhores Deputados à Assembleia da República 

Senhor Presidente da Assembleia de Municipal 

Senhor Presidente e demais membros da Assembleia de Freguesia de Caldelas 

Senhores colegas de Executivo da Junta de Freguesia de Caldelas 

Senhores homenageados 

Senhores presidentes das Juntas de Freguesia  

Senhores representantes das Associações e Instituições da Freguesia 

Senhores Voluntários da Freguesia 

Comunicação Social 

Minhas senhoras e meus senhores, 

A Vila de Caldas das Taipas assinala o seu octogésimo primeiro aniversário da elevação a 

Vila, facto histórico que ocorreu em 1940, que fez a Comunidade sair à rua, logo que 

conhecida a notícia da publicação do Decreto do Governo que determinou o reconhecimento 

desse estatuto à nossa povoação.  

Depois de um ano completo vivido em estado de emergência regressamos lentamente às 

celebrações coletivas. Por isso, na elaboração da proposta de comemorações para o 81.º 

aniversário juntamos à atribuição das condecorações, um programa público de rua, 

cumprindo as recomendações da Direção Geral da Saúde. Preparamos um dia de festa que 

pretendia envolver a comunidade, tal como aconteceu em 19 de junho de 1940.  

 

Anexo quatro 
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Não tendo sido possível em face das condições climatéricas realizar hoje esse momento de 

júbilo coletivo que perpassa a nossa Comunidade, procuraremos organizá-lo em breve, 

porque há razões para que aconteça.  

A recuperação da margem ribeirinha do Ave, a construção de novos equipamentos de lazer 

e de que são exemplo o parque de lazer da Praia Seca agora alargado, as Hortas 

Comunitárias. A requalificação do antigo Mercado, ainda em fase de conclusão, da Alameda 

Rosas Guimarães e da Rua Dr. Joaquim Ferreira Monteiro hoje, há momentos inaugurada, 

são progressos que se juntam a tantas outras mudanças em curso e que há muito eram 

ansiadas pelos nossos concidadãos.  

Por agora cumprimos o possível. Que é solene e simbólico, que é justo e que é muito. 

Homenageamos aqueles que fazem parte desta história. Que com o labor, o tempo e a 

dedicação, ajudaram a fazer da nossa comunidade o que ela é. Por isso, decidimos atribuir 

a medalha de honra da Freguesia aos cidadãos que desempenharam funções na 

Presidência da Junta de Freguesia desde as primeiras eleições autárquicas livres em 1976.  

Mário Dias de Castro, Domingos Maia, Domingos Marques de Sousa, Francisco Costa e 

Silva, Porfírio Martinho, Carlos Remísio Dias de Castro e Constantino Veiga são ilustres 

cidadãos de Caldas das Taipas justamente merecedores do nosso reconhecimento coletivo 

por razões diferentes e distintas, mas em comum encontramos o tempo que dedicaram, o 

trabalho que desenvolveram e a confiança acometida pelos cidadãos, confiança que 

carregaram no exercício das funções que desempenharam.  

É, por isso, para mim uma enorme honra e um grande privilégio ter sucedido a todos vós. 

Pelo legado e pelo exemplo que cada um deixou e por isso sou também testemunho vivo 

das dificuldades, das privações, mas sobretudo das muitas responsabilidade e alegrias que 

o exercício deste mandato comporta. Também, por esse motivo, cumprimento os familiares 

de todos os homenageados. Agradeço o apoio que prestaram, o tempo de família de que 

foram privados, tempo imprescindível para que a Caldas das Taipas seja um território 

construído de forma tão especial, com uma identidade tão própria e de que tanto nos 

orgulhamos.  
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Homenageamos também Mário Rodrigues, Professor e Diretor no Agrupamento de Escolas 

das Taipas que recentemente se aposentou, e que deixou uma marca indelével na 

comunidade. Sem aquela escola, sem a liderança de Mário Rodrigues a minha geração e 

outras gerações, a nossa Comunidade seria diferente, seria menos qualificada e menos 

capaz.  

Atribuímos também a medalha de mérito a Ernesto Martinho que desempenhou a função de 

Chefe do Agrupamento do Escuteiros 666 de Caldas das Taipas durante mais de 30 anos 

até ao passado ano de 2020. O Chefe Ernesto Martinho dedicou-se à promoção e às causas 

nobres do Escutismo ao trabalho com muitas gerações de crianças de forma exemplar. 

Também pela primeira vez reconhecemos, nos termos do Regulamento das 

Condecorações, gratidão pelos bons serviços prestados pelos trabalhadores da Junta de 

Freguesia. A atribuição deste reconhecimento a Rosa Rodrigues e Alberto Dias é a 

expressão de que não há instituições sem trabalho e sem trabalhadores. É a expressão do 

que o sucesso depende das lideranças e de igual modo de quem as ajuda a concretizar. No 

poder local, nas Juntas de Freguesia, na nossa Freguesia são os bons trabalhadores, todos 

sem exceção, que no dia a dia têm ajudado a tarefa de governar a nossa Comunidade. A 

Rosa Rodrigues e o Alberto Dias são exemplares e exemplo para os seus pares.  

A todos os homenageados agradeço em nome da nossa Freguesia, o trabalho, o empenho 

e a dedicação que cada um emprestou à causa pública e a Caldas das Taipas.  

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores convidados. Caldas das Taipas não vive só uma 

mudança. Vive uma revolução. E não me refiro às intervenções no espaço público. À 

requalificação do centro cívico, ao antigo mercado, ao alargamento das zonas de lazer e de 

convívio. À construção da nova Escola EB 2/3 de Caldas das Taipas. Às melhorias que têm 

sido introduzidas na Escola do Pinheiral e da Charneca, à requalificação da rede viária tanto 

no centro como nas zonas mais afastadas do centro da Vila. Nos arranjos paisagísticos das 

entradas da Vila. Na recuperação e valorização das margens do Rio Ave e de tantos outros 

projetos em curso ou concluídos que mereceram o apoio da Câmara Municipal de 

Guimarães, do Senhor Presidente e das Senhoras e Senhores Vereadores e de todos os 

trabalhadores do Município de Guimarães que estiveram e estão sempre prontos para ouvir 

e para apoiar, que gostam de Caldas das Taipas e que têm um carinho especial pelo 
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trabalho que a nossa comunidade está a desenvolver. Aqui queria incluir, também, os 

contributos importantíssimos da Vimágua; da Vitrus Ambiente, da Resinorte e do Laboratório 

da Paisagem.  

Senhor Presidente da Câmara Municipal: Estamos agradecidos e reconhecemos justamente 

o papel que tem desempenhado e que vai ao encontro das aspirações e das ambições de 

Caldas das Taipas e dos Taipenses. 

Regresso à ideia de que a revolução em curso não é material é uma revolução na forma 

como cada um dos Taipenses olha para a sua Terra e para a sua Comunidade. O orgulho 

na nossa identidade. O orgulho no nosso passado que está a ser transportado para o 

presente, para se refletir no nosso futuro. Voltamos a acreditar que é possível. Que é 

possível que o Rio Ave volte a ser nosso. Que é possível os nossos jardins ganharem o 

brilho do passado. Que o novo centro cívico valorizará a nossa história e a nossa identidade, 

mas sobretudo que afirmará um território contemporâneo pronto para acolher os turistas que 

nos queiram visitar. Que as nossas escolas podem ser das melhores escolas do país, 

porque aos melhores professores juntamos hoje os melhores edifícios de ensino. Mas 

sobretudo voltamos a acreditar porque os Taipenses estão hoje envolvidos nesta construção 

coletiva.  

Porque em conjunto estamos a construir uma visão moderna, progressista da nossa 

comunidade. Através dos projetos locais, comunitários, tem sido possível avançar. Avançar 

nas causas ambientais, trabalho reconhecido com a distinção do galardão Eco-Freguesias. 

Avançar nas causas sociais, no combate às desigualdades e à pobreza, no combate ao 

envelhecimento ativo, ao isolamento. Na inclusão de pessoas com deficiência com uma 

estratégia de eliminação de barreiras arquitetónicas. Avançar com uma nova opção política 

de defesa dos animais, porque os animais são nossos amigos. Avançar com uma estratégia 

para o incentivo da mobilidade ciclável. Avançar com uma agenda cultural própria, eclética e 

inovadora num Concelho culturalmente pujante. Avançar com um projeto educativo de 

qualidade e uma comunidade escolar forte alicerçada num triângulo virtuoso: professores, 

alunos e famílias. Avançar com um tecido associativo disponível e dinâmico. Com uma 

brigada de voluntários. Com a comunidade. Avançar com as pessoas que gostam da sua 

terra. Gente que faz e quer continuar a fazer.  
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Por isso no dia 19 de junho de 2021, 81 anos depois da elevação de Caldas das Taipas a 

Vila queria partilhar as conquistas que estamos a celebrar com todos os Taipenses. Porque 

como veem não são conquistas da Junta de Freguesia. São conquistas das Taipas. Da 

nossa comunidade. E somos todos responsáveis pela mudança e pela revolução que está a 

acontecer.  

Tendo agradecido particularmente ao Município de Guimarães, permitam-me também 

agradecer de forma individualizada aos colegas que me acompanham no Executivo. Ao 

Senhor António Joaquim Oliveira pela experiência, lealdade, prontidão, e pela organização 

dos serviços administrativos da Junta de Freguesia. À Cristina Marques pelo rigor, pela 

competência e pela capacidade de gerir de forma séria o dinheiro de todos os contribuintes 

Taipenses. Ao João Ribeiro pelo trabalho incansável, transversal de qualidade e pelo amor 

pelas Taipas que coloca em tudo o que faz. À Patrícia Correia pela sensibilidade social e 

humanismo que pratica e acrescenta à freguesia. Aos mais três Augusto Mendes, José 

Fonseca e José Maia Freitas pela pronta disponibilidade em ajudar. Em todos os voluntários 

da Brigada Verde, o José Fonseca, o Isaías Marques, o Manuel Magalhães e o Domingos 

Silva pelo excecional contributo na defesa das causas ambientais. No David Silva, na Célia 

Renata, no Álvaro Silva, no Horácio Nogueira, no David Barroso, no Porfírio Martinho, no 

Jorge Silva, no Filipe Freitas pela coragem, resiliência e ambição da Comissão de Festas. 

No José Manuel Gomes e no professor Amadeu Faria pela programação cultural que têm 

produzido. No professor António Oliveira pelo acompanhamento histórico e na produção 

literária que tem realizado.  

Agradecer a todas as Escolas, Professores, instituições e cidadãos comuns que integram os 

nossos projetos comunitários: o Espaço de Convívio Sénior, o Projeto Taipas a Florir, as 

Hortas Comunitárias. Agradecer e partilhar com todos os trabalhadores da Junta de 

Freguesia porque nunca me disseram que não.  

Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, hoje é um 

dia feliz para todos os Taipenses. Mas é pessoalmente também um dia em que me sinto 

muito feliz. Por Caldas das Taipas. Porque como a Catarina de 14 anos, também acredito 

muito no futuro de Caldas das Taipas. Porque satisfeito pelo que estamos a fazer como 

comunidade, estou e estamos conscientes do que há ainda para fazer.  
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Concluir a requalificação do Centro da Vila. Cuidar do que foi construído ou foi renovado. 

Continuar a trabalhar nos projetos em curso e de que são exemplo a Paragem Central de 

Autocarros, a Rotunda do Bouçós, o Parque das Levadas, as Bolsas de Estacionamento. É 

preciso continuar a sonhar. Sonhar com uma nova Biblioteca que continue a alargar 

horizontes. É preciso sonhar com uma Praia Fluvial classificada. Sonhar com um museu vivo 

da nossa história termal, turística e industrial das cutelarias.  

E para tanto precisamos de continuar à altura desses desafios. Precisamos de continuar a 

encontrar parceiros que financiem os projetos tanto localmente no Município como 

nacionalmente no Governo e nas instituições que tutela. Precisamos de mobilizar os nossos 

melhores para que justamente na Vila das Taipas, em Guimarães, no distrito de Braga e em 

Lisboa, conheçam Caldas das Taipas, acreditem, como nós acreditamos hoje nos nossos 

projetos. Sonhem com os nossos sonhos. 

Sempre numa lógica de cooperação. Nunca de competição. Intransigentes, mas sem 

guerras. Respeitando para sermos respeitados. Com a humildade suficiente para ouvir, mas 

sem esquecer a legitimidade e ambição própria de quem sabe que merece porque é 

diferente, porque é especial desde logo porque se assume como uma centralidade para todo 

o Norte do Concelho de Guimarães como aliás reconheceu o decreto do Governo de 1940. 

O júbilo primeiro de hoje é para os que aqui residem. Mas é também para os que aqui 

estudam, para os que aqui trabalham diariamente e para a nossa comunidade emigrante 

que nunca deixou de ser de cá. Por isso é tão importante Caldas das Taipas. Por isso, o 

Município e o Senhor Presidente da Câmara Municipal tem estado connosco. Porque tendo 

a responsabilidade de gerir o Município de Guimarães tem um carinho especial e sincero 

pela nossa Vila. E a nossa comunidade reconhece, agradece e retribui.  

Senhor presidente, senhoras e senhores convidados, neste octogésimo primeiro aniversário, 

homenageamos os nossos melhores, o passado. Mas também assinalamos o presente com 

inauguração da requalificação da Alameda Rosas Guimarães e de todas as mudanças em 

cursos. Mas neste aniversário de Caldas das Taipas também projetamos o futuro que está à 

nossa frente. Projetamos os nossos sonhos e acreditamos que os podemos concretizar.  

Viva Caldas as Taipas! 
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Intervenção escrita do presidente da Assembleia de Freguesia de Caldelas na sessão 

extraordinária solene da Assembleia de Freguesia realizada no dia 19 de junho de 2021 

 

- Exmo senhor presidente da câmara municipal de Guimarães, dr. Domingos bragança; 

- Exma. senhora e Exmo. senhor deputados da assembleia da república, dra. Sónia 

fertuzinhos e eng. Joaquim barreto; 

- Exmo. senhor presidente da assembleia municipal de Guimarães, dr. José torrinha; 

- Exmo. senhor presidente da junta de freguesia de Caldelas, dr. Luís Soares; 

- Exmas. senhoras e Exmos senhores vereadores da câmara municipal de Guimarães, aqui 

presentes; 

- Exmas. senhoras e Exmos. senhores presidentes de Junta de Freguesia e presidentes de 

Assembleia de Freguesia aqui presentes; 

- Exmas. senhoras e Exmos. senhores deputados da Assembleia de Freguesia de Caldelas; 

- Exmas. senhoras e Exmos. senhores autarcas que compõem a Junta de Freguesia de 

Caldelas; 

- Exmos. senhores homenageados; 

- Exmas. senhoras e Exmos. senhores representantes dos partidos políticos presentes; 

- Exmas. senhoras e Exmos. senhores representantes das Autoridades Civis, Militares e 

Eclesiásticas; 

- Exmas. senhoras e Exmos. senhores representantes das Associações e Instituições da 

Vila de Caldas das Taipas; 

- Exmos. senhores oportunamente homenageados, aqui presentes; 

- Comunicação Social;  

- Minhas senhoras e meus senhores; 
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Depois de um interregno forçado de um ano, permitam-me que inicie esta minha intervenção 

partilhando convosco a enorme alegria e felicidade de que estou acometido, por voltarmos a 

reunir presencialmente a nossa Assembleia de Freguesia, em sessão solene, para 

comemorarmos, desta feita, o octogésimo primeiro aniversário da elevação da povoação de 

Caldas das Taipas a Vila. 

Que saudades tinha eu destas nossas Assembleias! 

Que saudades tinha eu de ver os meus conterrâneos aqui reunidos! 

Que saudades tinha eu de nós, Taipenses! 

A verdade é que a pandemia por covid-19 pode ter alterado as nossas vidas, os nossos 

quotidianos diários; pode ter-nos socialmente privado uns dos outros; pode ter-nos privado 

da cultura e do desporto; pode até ter-nos arredado de tantas e tantas coisas; mas não foi 

capaz de despojar a memória coletiva dos Taipenses, que hoje, aqui e agora, exercitamos. 

Se é indiscutível a importância que Caldas das Taipas teve, tem e continuará a ter no 

panorama concelhio e nacional, quer pela jóia rara que representa o termalismo, quer pelas 

suas associações, instituições e escolas, quer pelas suas características ambientais únicas, 

tendo até uma “Lua que fala”, hoje, ninguém ousará colocar em causa que Caldas das 

Taipas ganhou o seu espaço no panorama internacional. 

Efetivamente, aqui nasceram e cresceram várias individualidades que deram Caldas das 

Taipas a conhecer ao mundo; aqui se faz investigação científica de ponta; aqui se produzem 

as melhores cutelarias e até os troféus com que se presenteiam os campeões de fórmula-1 

e moto GP. 

Sem falsas modéstias e sem temores bacocos que ensombraram o passado, temos a 

obrigação de continuar o legado dos nossos antepassados, hoje, aqui representados pelos 

nossos anteriores presidentes de junta, assumindo, em definitivo o estatuto diferenciador e 

único que a nossa vila tem e que nos permite olhar o futuro sem medos e sem receios. 

Este é um caminho sem retorno!  

Se é indesmentível a vital importância do investimento financeiro que o Município de 

Guimarães tem feito na nossa terra, nomeadamente no parque escolar da vila, no antigo 

mercadinho, na Alameda Rosas Guimarães e, principalmente, na obra da centralidade da 

nossa Vila, incontornável é igualmente o papel que o atual Executivo Taipense tem 
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assumido no desenvolvimento da vila e no aumento da qualidade de vida de Caldas das 

Taipas. 

Esta Junta de Freguesia, com o arrimo da “Brigada Verde”, cuja criação ousou apoiar, está a 

recuperar os jardins da freguesia. A “vila jardim” começa, por fim, a ganhar cor! 

Este executivo, com pouco, muito tem feito! Efetivamente, e exclusivamente com recursos 

financeiros próprios: 

- desenvolveu e ampliou a zona de lazer da “praia seca”; 

- criou um trilho ecológico que liga a praia seca ao parque de lazer das taipas; 

- repavimentou diversas artérias da freguesia, como a rua Bento Salgado Barreto, rua do 

Piairo, rua da Charneca, rua e travessa da Faísca, rua do Pedraído, rua da Lama, rua da 

Quintã, etc.;  

- construiu o parque das Camélias e requalificou o parque da Quintã; 

- criou o horto comunitário de Caldas das Taipas; 

- criou o parque canino e até o espaço “Aqui há gato”. 

Este Executivo conseguiu, junto da Vimágua, ampliar a rede de recolha dos resíduos sólidos 

e prepara-se para celebrar, com a Agência Portuguesa do Ambiente, um protocolo de 

colaboração técnica e financeira para a reabilitação e valorização da margem do Rio Ave. 

O reconhecimento do mérito das propostas do Executivo liderado pelo Dr. Luís Soares não é 

espontâneo, não é fruto do acaso. Pelo contrário, é o fruto da mestria e da sapiência que o 

mesmo emprega e dedica à construção de pontes com os decisores centrais. 

A memória coletiva que presentemente celebramos impõe a todos e a cada um de nós a 

força para não baixar os braços e a coragem de, juntos, como um só, avançarmos! 

Caldas das Taipas tem hoje uma qualidade de vida que não tinha, apesar de ainda muito 

haver a fazer! Refiro-me, nomeadamente: 

- à via do Avepark, que urge concretizar, de forma a reduzir a enormidade temporal que 

despendemos para percorrer apenas 7 km, entre a nossa vila e a sede do concelho, 
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abrindo, desse modo, espaço à captação de novos investimentos privados para Caldas das 

Taipas; 

- aos transportes urbanos de Guimarães, que tardam em abranger a nossa Vila e a 

proporcionar, esperamos, mais escolha a toda a população, a um menor custo; 

- à construção de uma miniparagem central de autocarros, em Caldas das Taipas; 

- ao alargamento do parque de lazer de Caldas das Taipas até às levadas; 

- à ligação de Caldas das Taipas à ecovia do Ave; 

- à necessidade premente de elaboração de um plano de urbanização para Caldas das 

Taipas, que desenvolva e concretize o plano diretor municipal e estruture a ocupação do 

solo e o seu aproveitamento, fornecendo o quadro de referência para a aplicação das 

políticas urbanas e definindo objetivamente a localização das infraestruturas e dos 

equipamentos coletivos principais; e  

- à rápida conclusão das obras da centralidade, uma vez que os nossos comerciantes, 

depois de dois confinamentos no espaço de um ano, não têm a mesma resistência 

económico-financeira para suportar obras que se prolonguem em demasia no tempo! 

Neste particular, gostaria de apelar à sensibilidade do senhor presidente da Câmara para o 

melindre dos valores e para a gravidade das situações em causa, pois receio bem que, além 

do comércio local que a pandemia já se encarregou de sepultar, outro tanto possa vir a 

sucumbir a eventuais demoras na execução da obra do centro. O vindo de elencar confirma, 

per si e sem reservas, o patamar invejável em que se situa Caldas das Taipas. Caldas das 

Taipas merece tudo isto, e muito mais, por direito e por mérito próprios.  

Parafraseando a proeminente figura taipense deste século e exemplar dirigente associativo 

que foi da casa onde agora nos encontramos, o senhor padre Machado, a quem, daqui, 

cordialmente saúdo: “Não queremos por favor, aquilo que nos é devido por direito”! 

Mas Caldas das Taipas merece tudo isto, acima de tudo, pelas pessoas, pelas suas Gentes! 

Desde os artistas e músicos de renome, como o ilustre Válter Freitas aqui presente, cuja 

carreira profissional venho acompanhando e que com fraternal orgulho me regozijo; os 

médicos internacionalmente reconhecidos; os praticantes desportivos de alto rendimento de 

méritos firmados, cá dentro e lá fora; os investigadores com créditos assentes; os deputados 
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na Assembleia da República; passando pelos empresários, professores, educadores, 

enfermeiros, trabalhadores das IPSS, cutileiros, bombeiros, empregados fabris e hoteleiros; 

até aos nossos emigrantes, todos vivem Caldas das Taipas como só quem aqui nasceu ou 

aqui vive, entende e sente! 

Os Taipenses têm memória, memória essa que nos leva a reconhecer, com diplomas de 

gratidão pelos serviços prestados, dois colaboradores da Junta de Freguesia: Alberto José 

Silva Ferreira Dias e a Maria Rosa Neves Rodrigues. 

Permitam-me quebrar do protocolo para cumprimentar diretamente os homenageados: sr. 

Alberto e Rosinha, muito obrigado pela vossa dedicação, abnegação e empenho que cada 

um, sem regatear esforços, emprega à causa pública e à nossa vila. Obrigado! 

A memória coletiva Taipense conduz-nos, de igual modo, à atribuição da medalha de mérito 

e medalha de Honra da Freguesia de Caldelas a Ernesto Manuel da Silva Martinho e a 

Mário António Oliveira Rodrigues, respetivamente, como forma de público reconhecimento 

dos respetivos legados. 

Permitam-me, novamente, quebrar o protocolo e dirigir-me diretamente aos homenageados: 

Chefe Ernesto e professor Mário, muito obrigado pelo altruísmo, pela dedicação e pelos 

anos que cada um dedicou, o chefe Ernesto, ao corpo nacional de escutas – Agrupamento 

666 de Caldas das Taipas, e o professor Mário, ao Agrupamento de Escolas das Taipas, 

tendo ambos ajudado a formar, pessoal e academicamente, centenas de Mulheres e 

Homens desta vila. Obrigado! 

E porque o ponto em que Caldas das Taipas se encontra nos nossos dias é o resultado de 

todo um caminho, entretanto, já palmilhado pelos nossos predecessores, caminho esse que 

contribuiu de forma indelével para formação da nossa identidade enquanto comunidade, 

permitam-me que vos diga: ainda bem que a memória não é algo físico nem palpável!  

É que se fosse, sendo o seu arquivo tão extenso, o edifício da Junta de Freguesia não seria 

suficiente para o guardar! 

É, por isso, da mais elementar justiça o público reconhecimento do contributo de todos os 

presidentes da Junta de Freguesia, repito, de todos os presidentes da Junta de Freguesia 

eleitos em democracia para a memória coletiva da nossa Vila. 
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Esse reconhecimento traduz-se, aqui, na atribuição da medalha de honra da Freguesia de 

Caldelas a Constantino João Quintas Veiga; Carlos Manuel Remísio Dias de Castro, Porfírio 

Oliveira Martinho; Domingos Marques de Sousa; Francisco Pires da Costa e Silva e 

Domingos da Silva Maia; aqui presentes. 

E porque tenho memória, revejo-me nas sábias e profundas palavras do padre António 

Vieira, que passo a citar: “o efeito da memória é levar-nos aos ausentes, para que 

estejamos com eles, e trazê-los a eles a nós, para que estejam connosco”. 

Não, não me esqueci! Apenas fui ter com ele e trouxe, com muita emoção, para bem junto 

de nós, o nosso saudoso Mário Manuel Remísio Dias de Castro! 

Agora, sim, a nossa família está completa e a memória bem viva em nós, porque os nossos 

só morrem quando não houver mais ninguém para os recordar e, como aqui ficou vincado, 

em 81 anos tal não sucedeu…! 

Aqui, todos reunidos, agradeço a cada um o trabalho, a devoção, a generosidade e o amor 

que colocaram ao serviço da vossa, da nossa terra, Caldas das Taipas. Obrigado! 

Como Benedetto Croce afirmou que “a cultura histórica tem o objetivo de manter viva a 

consciência que a sociedade humana tem do próprio passado, ou melhor, do seu presente, 

ou melhor, de si mesma”. 

É precisamente a memória que celebramos a cada dia 19 de junho que nos permite manter 

viva a consciência do passado da nossa comunidade, personificada, aqui, por todos os 

anteriores presidentes de junta que hoje homenageamos. 

É essa memória que nos permite ter a consciência exata do nosso presente, personificado 

no atual Executivo Taipense e na Assembleia de Freguesia, como um todo uno e indivisível, 

porque de Taipenses se tratam. 

É essa memória que, acima de tudo, nos permite ter a consciência de quem somos, do que 

queremos, do que valemos e do que somos capazes, e acreditem, o céu é o limite! 

Assim somos nós! Assim é Caldas das Taipas! 

Viva o 19 de junho de 1940. Viva Caldas das Taipas.  



 
 

 
Anexo 6 - Intervenção escrita do presidente da Câmara Municipal de Guimarães. 

Autenticação 

________________________ 

Livro n.º2, pág. 30 / 33 

Assembleia de Freguesia de Caldelas 

 

Intervenção escrita do presidente da Câmara Municipal de Guimarães na sessão 

extraordinária solene da Assembleia de Freguesia realizada no dia 19 de junho de 2021 

 

- Exmo. senhor presidente da Assembleia de Municipal de Guimarães;  

- Exmos. senhor presidente e demais membros da Assembleia de Freguesia de Caldelas;  _  

- Exmos. senhores deputados da Assembleia da República;  

- Exmos. senhor presidente da Junta de Freguesia de Caldelas e demais membros que 

compõem o Executivo;  

- Exmos. senhores vereadores da Câmara Municipal de Guimarães;  

- Caros homenageados;  

- Minhas senhoras e meus senhores.  

Quando assumi a presidência da Câmara Municipal de Guimarães eu disse a todos os 

vimaranenses que trataria todos os vimaranenses e independentemente do lugar onde 

residissem no território de Guimarães, isto é, cuidaria e trataria de todas as nossas Vilas e 

Freguesias do mesmo modo que trataria a cidade. 

As políticas seguidas, e consideradas estratégicas para o centro da cidade, seriam 

igualmente aplicadas em todo o território concelhio, tendo em conta as marcas identitárias 

de cada local, de cada Vila e de cada Freguesia. Também disse que envolveria todos neste 

caminho, que todos os nossos concidadãos seriam fundamentais para a realização dos 

nossos objetivos estratégicos, e assim procurei fazer. Nesses objetivos estratégicos teria em 

consideração os objetivos estratégicos do concelho de Guimarães nomeadamente a 

Cultura, a Educação, a nossa História e agora também a Ciência e o Desenvolvimento 

Sustentável do Ambiente. 

Disse que para este desenvolvimento harmonioso em todo o território que contaria com a 

parceria indissociável, indispensável e imprescindível dos seus presidentes de Junta de 

Freguesia e dos seus Executivos e das suas Assembleias. Também disse que nem cada 

Freguesia era fundamental, em conjunto com o Executivo Municipal e o Executivo da Junta 

de Freguesia, que se envolvessem mais todas as Instituições, todas as entidades, todos os 
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cidadãos. Cada um na sua competência contribuir para o bem comum e para o 

desenvolvimento da nossa Terra. 

Quero realçar, nesta celebração do 19 de junho de 1940 e a fazermos 81 anos desta 

condição de Vila da Freguesia de Caldelas, que este objetivo está a ser perseguido e bem 

conseguido com a nossa Junta de Freguesia de Caldelas, Vila das Taipas, com seu 

presidente Luís Soares, com o Executivo da Junta de Freguesia e obviamente com toda a 

sua Assembleia de Freguesia.  

É justo dizê-lo, neste dia de celebração, que a democracia é um bem essencial. Em 

democracia acolhemos todas as opiniões, todos os pareceres, todas as intervenções, todos 

as perspetivas, todos os modos de pensamento e todas as propostas de intervenção. É 

assim que se constrói uma sociedade e uma Comunidade.  

Tive o privilégio de estar aqui há 2 anos e no âmbito também das comemorações e 

nomeadamente de 24 de junho em 2019 nas comemorações de 24 de junho de 1128, dia 

um de Portugal dia em que a batalha de São Mamede foi conquistada para o Infante e Rei 

de Portugal Afonso primeiro, Afonso Henriques. Não é apenas uma vontade nossa, pois o 

historiador medievalista prestigiado José Mattoso diz exatamente que em 24 de junho de 

1128 foi a primeira tarde portuguesa. Se foi a primeira tarde portuguesa, então foi o primeiro 

dia de Portugal, foi o dia Um de Portugal. Afonso Henriques inspira-nos para a conquista do 

que for necessário para o bem-estar, para o desenvolvimento, para o sucesso das nossas 

Comunidades e da nossa população. E é isto que nós fazemos no dia a dia, através da 

inspiração do primeiro rei de Portugal. 

Há dois anos estivemos a inaugurar a EBb23 das Caldas das Taipas, tendo estado 

connosco com imenso orgulho toda a comunidade da Vila das Taipas e toda a comunidade 

vimaranense aplaudir. Tínhamos aqui na Vila das Taipas uma escola EB23 excecional com 

todas as valências, e as melhores condições para se desenvolver a atividade educativa. 

Essa é uma das nossas condições, querer ser um pilar fundamental da construção da nossa 

comunidade da Educação. Fizemo-lo em 2019 e hoje, em 2021, estamos cá novamente 

para reabilitar a principal artéria da Vila das Taipas, que faz a ligação entre a centralidade da 

Vila ao Rio Ave. 

Dois grandes pilares estratégicos estão definidos para todo o território de Guimarães. A 

reabilitação urbana, o espaço público, com segurança, com conforto em que seja o espaço 

de encontro e de reunião, em que seja o espaço cívico que permita aos cidadãos 
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aumentarem o seu sentido de identidade, neste caso aos Taipenses para receberem bem 

todos que queiram vir à Vila das Taipas desenvolver os seus negócios ligados ao comércio 

e ao turismo e atividades conexas, ou seja, fazer com que a Vila das Taipas se afirme nesta 

marca identitária, que é exatamente o seu espaço urbano e sua dimensão Ambiental. 

A alameda das Rosas Guimarães liga-se ao Rio Ave, naquilo que é um dos grandes 

desígnios de Guimarães que é este desenvolvimento sustentável, naquela foi a primeira 

candidatura a Capital Verde Europeia. Que queremos voltar a fazer quando tivermos as 

condições para isso, melhores condições para irmos de quinto para sermos a primeiro lugar. 

É um estatuto, é um caminho que iremos percorrer. Nós estamos a fazê-lo exatamente 

nesta área central do desenho de ambiental que é Caldas das Taipas, nos percursos 

pedonais e cicláveis ao longo do Rio Ave. Como já já foi referido, desde Donim até Gondar e 

se possível a montante desde Vieira do Minho até à Foz, em Vila do Conde.  

É este trabalho que nós estamos a fazer aqui na vila das Taipas e que nós queremos 

continuar a fazer. Foi aqui referido algo fundamental pelo Sr. presidente da Junta de 

Freguesia Luís Soares, que é a mobilização constante e persistente das pessoas e da 

Comunidade e das suas Entidades. O que estamos a fazer hoje é homenagear os melhores 

dos melhores e prestar a devida homenagem a quem tanto da sua vida ao serviço público. 

Por isso, está a ser atribuída a medalha de honra da Vila aos Srs. presidentes de Junta de 

Freguesia e aos outros homenageados. É nesta referenciação e nesta mobilização, é esta 

motivação de uma Comunidade inteira exatamente para aquilo que sonham, aquilo que 

imaginam ser o melhor para a vida das Taipas para Guimarães, no presente e no futuro. 

Que melhor homenagem nós podemos fazer nestes 81 anos de condição de Vila, a todos 

estes que percorreram esses 81 anos, que fizeram e deram tudo para a Vila das Taipas e 

para a Comunidade vimaranense, se não nós imaginarmos através do que temos no 

presente, aquilo que queremos ser no futuro e aquilo que queremos exatamente 

desenvolver. Dentro das dificuldades encontras oportunidades, nesta inspiração que referi 

no princípio, do nosso Rei conquistador, que é fazer com que o futuro, aquele que 

imaginamos independentemente daquilo que possamos medir se temos ou não 

possibilidades, mas sabemos que se nos juntarmos, se dermos o abraço, se recuperarmos, 

se discutirmos muito bem, se apresentarmos as questões divergentes muito bem. Depois, a 

Comunidade inteira, naquilo que decidiu fazer, abraçar, caminhar conjuntamente, fazer todo 

o esforço e aquilo que parecia impossível e improvável só no nosso sonho ou na nossa 

imaginação, nós conseguirmos. É isto torna a vida pública, a vida política, a vida em 
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sociedade, a vida em comunidade interessante. É nós sabermos que temos a nossa vida em 

família, mas também sabermos que temos uma vida em comunidade e coletiva. É nessa 

interação entre o que somos em família e o que podemos utilizar para o bem coletivo na 

força da Comunidade, naquilo que imaginamos que queremos para a nossa Terra, nós 

conseguimos.  

É esta homenagem, é este legado que queremos deixar para o futuro, acrescentando a 

marca contemporânea que temos obrigatoriamente de a deixar. Nós temos que preservar 

aquilo que nos deixaram, mas também temos que acrescentar a marca contemporânea. À 

medida que percorro e imagino o futuro, a marca contemporânea é exatamente a 

reabilitação urbana, tornando os espaços acolhedores, os espaços simpáticos de encontro e 

os espaços em que se vê harmonia entre o edificado e a Natureza, é a Ciência, é a 

Educação, é a Cultura, é a preservação do património natural, como vimos esta jovem muito 

entusiasmada e convicta de que tinha futuro, que o Patrimônio Natural seria defendido 

também por ela e pelas gerações no futuro. 

É esta força da Imaginação e a capacidade de mobilizar para concretizar projetos que a 

imaginação nos leva que faz com que nós construamos um mundo melhore façamos ter 

orgulho naqueles que nos precederam, mas também orgulho no presente e no legado que 

deixamos às próximas gerações. Com um brilho nos olhos naquilo que deixamos para os 

nossos filhos e para os nossos netos, que é um mundo melhor. 

Obrigado a todos. 


