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Ata número um do ano de 2022 e terceira do Mandato 2021 – 2025 da 

Assembleia de Freguesia de Caldelas  
No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil vinte e dois, às vinte e uma 

horas, realizou-se a primeira Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Caldelas 

do ano de 2022, sob a presidência de António Joaquim Azevedo de Oliveira, secretariada 

por Eduarda Sofia de Oliveira Ferreira e Clara Sofia Abreu Barros, respetivamente 

primeira e segunda secretárias e com a seguinte ordem de trabalhos:  -----------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1.Leitura e aprovação da ata da 4.ª sessão ordinária de 2021, realizada a 20 de 

dezembro do ano de 2021.  ------------------------------------------------------------------------  

2.Período reservado à intervenção do Público e destinado ao pedido de 

esclarecimentos dirigidos aos membros da Assembleia, sobre assuntos do interesse da 

Freguesia.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, sem caráter 

deliberativo.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

4.Apreciação da informação escrita da Junta de Freguesia relativa à atividade e 

situação financeira entre sessões.  ----------------------------------------------------------------  

5.Apreciação do Inventário.  -----------------------------------------------------------  

6.Apreciação e votação das demonstrações de relato relativas ao ano de 2021. 

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

de 2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

8.Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de aceitação de Delegação de 

Competências por parte do Município de Guimarães, na Freguesia de Caldelas, para 

Manutenção de Espaços Verdes no ano de 2022.  ----------------------------------------------  

9.Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de aceitação de Delegação de 

competências ou formas de apoio, por parte do Município de Guimarães relativas ao ano 

de 2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

10.Votação da Proposta do Partido Socialista para Constituição de Comissão de 

Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia.  ------------------------------------------  
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O presidente deu início à Sessão e cumprimentou a Junta de Freguesia, os 

deputados, o público presente e a comunicação social. Declarou aberta a sessão e deu 

conta da chegada à mesa dos pedidos de substituição dos deputados Sérgio Nuno Pereira 

de Araújo e Alexandra Santos Gonçalves Ferreira, ambos do PS, substituídos nesta 

sessão, por indicação do Porta-voz, e respetivamente, por José Agnelo de Crato 

Guimarães Azenha Pires e Cláudia Rafaela Ribeiro Silva que, encontrando-se na sala, 

tomaram lugar na respetiva bancada.-------------------------------------------------------------  

Deu, ainda, conhecimento de uma comunicação do senhor presidente da Junta, 

dando conta do deferimento do pedido de renúncia ao cargo de tesoureiro, do vogal João 

Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, por motivo de incompatibilidade por passar a exercer 

funções no gabinete do Ministro da Administração Interna e ainda de uma comunicação 

deste, dando conta da renúncia ao cargo, aos membros da Assembleia de Freguesia, desse 

mesmo motivo.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Dizendo estarem criadas as condições para dar início aos trabalhos, deu nota 

que queria fazer alguns agradecimentos. Aos deputados que enviaram as intervenções 

escritas da última Assembleia; aos Bombeiros pela habitual cedência das instalações; à 

Junta de Freguesia por ter concordado com a antecipação em quatro dias da data proposta 

para a Assembleia e pelo esforço em enviar a documentação para análise nos prazos 

estabelecidos; à comunicação social pela divulgação da Assembleia.  -----------------------  

Finalmente “ao cidadão João Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, a Mesa da 

Assembleia de Freguesia e eventualmente também a Assembleia, não sei, veremos, temos 

de agradecer os contributos que deu à Freguesia, durante os anos que esteve nesta 

Assembleia e na Junta de Freguesia e desejar-lhe as maiores felicidades e os maiores 

sucessos neste novo empreendimento que vai ter, agora, e estamos certos que vai prestar 

um serviço à sociedade”.  -------------------------------------------------------------------------  

Sendo o edital distribuído previamente, foi solicitada a dispensa da sua leitura, 

que foi aceite, por unanimidade.   ----------------------------------------------------------------  

De seguida foi distribuída a lista para registo de presenças. Antes da mesma 

chegar à mesa constatou-se a presença, além dos membros da mesa, dos seguintes 

deputados: José Alexandre Maia de Freitas, António Augusto da Silva Mendes, José 

Horácio da Silva Nogueira, José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires e Cláudia Rafaela 
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Ribeiro da Silva, pelo Partido Socialista; Constantino João Quintas Veiga, José Maria 

Fernandes Ferreira Gomes, Maria da Luz Silva Alves Duarte, Manuel José Araújo Ribeiro 

e Sónia Cristiana Ferreira Mendes, pelo PSD.  -------------------------------------------------  

Da Junta de Freguesia de Caldelas estiveram presentes: Luís Miguel de Freitas 

Marques Carvalho Soares, José Inácio da Fonseca, Patrícia Alexandra Gomes Correia e 

Rosa Maria Silva de Lima, respetivamente, presidente, secretário e vogais.  ---------------  

Foi lido o pedido da Junta de Freguesia – que se anexa à presente ata - para 

introduzir um ponto na Ordem de Trabalhos para “Eleição de um vogal da Junta de 

Freguesia”, atendendo à vaga criada com renúncia ao cargo do atual tesoureiro, que teria 

de ser aceite com uma maioria de dois terços dos membros. A proposta foi aceite, por 

unanimidade, passando na Ordem de Trabalhos a constar onze pontos.  --------------------  

Seguidamente iniciou-se a Ordem de Trabalhos da Assembleia:  -----------------  

Ponto um - Leitura e aprovação da ata da 4.ª sessão ordinária de 2021, 

realizada a 20 de dezembro do ano de 2021.  ------------------------------------------------  

O presidente da Mesa propôs a dispensa da leitura da ata, atempadamente 

enviada a todos os membros da Assembleia, o que foi aceite, por unanimidade ------------  

Aberto o período de inscrições, para discussão da mesma, o deputado José Maria 

Gomes, do PSD, usou da palavra.  ---------------------------------------------------------------  

Depois de cumprimentar todos os presentes, disse que tinha pedido a palavra 

nos termos regulamentares e que gostava que o presidente tivesse em atenção o número 

8, do artigo 36º, que tem a ver com a limitação do uso da palavra e que diz que, o orador, 

não deve ser interrompido, o que não aconteceu na última sessão, em que o presidente da 

Mesa ia dizendo o tempo que faltava para os oradores terminarem a intervenção. Assim, 

“Ia pedir-lhe que sempre que alguém vem aqui falar não deve ser interrompido (…) eu 

na última sessão que vim aqui e o senhor presidente, faltam dois minutos, falta um minuto 

e tal (…) no final, não custa nada, é o que se passa em todas as Assembleias de Freguesia, 

em todas as Assembleias Municipais e na Assembleia da República – e se tiver dúvidas 

pergunte aqui ao senhor presidente da Junta que ele explicaria. O que acontece é que 

algum orador quando vai falar, quando terminou o tempo de falar o que se diz ‘é senhor 

Fulano, o seu tempo terminou, queira fazer o favor de concluir’. E deixava de dizer faltam 
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dois minutos, falta um minuto, mas isto foi só um aparte para não me interromper, 

naquilo que vou dizer”.  ---------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente passou a tecer as considerações relativamente à aprovação da ata. 

Disse ter contestado “não ter sido colocado na ata, na altura da instalação da 

falta do senhor Constantino Veiga. E o que diz aqui é, contestou, na sua intervenção 

contestou na ata, que o primeiro cidadão na Lista, não constava. Bom, contestou mas a 

ata ficou igual, ficou exatamente igual, não é? Portanto. Eu tenho a gravação, eu tenho 

aqui a gravação, mas não a quero colocar, para não estar aqui a perder muito tempo. 

Mas eu tenho aqui a gravação daquilo que aconteceu, não sei porque é que não foi posto 

na ata.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão que eu queria referir é a seguinte. Na última reunião da 

Assembleia de Freguesia houve duas pessoas do público, houve duas inscrições do 

público e o senhor presidente deu a palavra a uma delas e a outra passou à frente. Não 

explicou a esta Assembleia, não está aqui escrito na ata qual foi a razão por que não deu 

a palavra ao segundo interveniente, à segunda inscrição. E portanto isso não está aqui. 

Depois refere, quando o cidadão foi impedido de falar, quando o senhor presidente (…) 

inscrito, então aí o senhor presidente respondeu e portanto se há duas inscrições, para 

duas pessoas falarem, o que eu acho que é normal, em qualquer Assembleia, no final, 

‘meus amigos está aqui um eleito, Fulano de tal, pediu a palavra para falar, mas como a 

inscrição não está nos termos regulamentares eu não lhe vou dar a palavra.’ Não havia 

nenhum problema, não havia aquela situação, não havia aquela bagunça que, 

eventualmente, eu acho que não dignifica esta a assembleia e devemos pugnar para que 

isso não aconteça.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Depois também um terceiro ponto que tem a ver com uma frase que o senhor 

foi objeto, daquela, daquele mau estar na última Assembleia, que diz que, ‘acabei com o 

remisismo e vou acabar com o bairrosismo’. Eu não ouvi isto. O que eu ouvi ‘acabei com 

o remisismo e vou acabar com o vaidosismo’. Não sei se foi lapso se foi da canção se que 

é que foi. Pronto eram estas três questões, que eu gostava que fossem retificadas. 

Retificadas e é assim: Se forem retificadas, se entenderem não é. Agora se acharem que 

nós dizemos aqui alguma coisa que se passou menos bem que não foi isso que se passou 

o Regimento diz que uma ata deve ser aquilo que de essencial se passou se não foi (…) 
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na ata então não vale a pena fazer reclamações. Se eu tivesse na próxima intervenção 

chegar aqui e dizer que não foi feita a ata como deve ser, não sei se vale a pena estar 

aqui a fazer intervenções sobre estas reclamações. Muito obrigado”. ----------------------  

Terminada a intervenção do deputado, o presidente da Assembleia perguntou se 

mais alguém se queria inscrever e não existindo inscritos perguntou ao deputado José 

Maria Gomes, se queria alguma resposta à sua intervenção, ao que o mesmo disse não 

necessitar desde que ficasse registado na ata. O presidente da Mesa disse, no entanto, que 

o deputado tinha citado o número oito, do artigo trinta e seis do Regimento. Questionou 

se o tinha lido até ao fim, tendo este anuído e passou mesmo à sua leitura, dizendo que 

“no uso da palavra, não serão permitidas interrupções, salvo com autorização do 

orador, ‘que sou eu’ e do presidente da Mesa”. O presidente da Mesa, respondeu ao 

deputado frisado que era ele o presidente da Mesa. Voltou a ler o número do artigo do 

Regimento que o deputado já havia feito e considerou que estava tudo esclarecido, ou 

seja, que a interrupção podia ser permitida pelo orador, ou pelo presidente da Mesa, que 

era ele.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminada esta resposta perguntou aos deputados se preferiam que o presidente 

da Mesa continuasse a adotar o sistema que tinha seguido, ou seja, alertar para o 

aproximar do termo das intervenções, porque há oradores que preferem terminar de uma 

certa maneira, ou com uma frase mais forte ou, como prefere o senhor deputado José 

Maria Gomes, avisar apenas quando o tempo terminasse.  ------------------------------------  

Enquanto o presidente usava da palavra e colocava estas questões o deputado 

José Maria Gomes, tomou a palavra para tecer alguma consideração ao que o presidente 

da Mesa lhe retorquiu:  ----------------------------------------------------------------------------  

“Senhor deputado eu estou a falar, senhor deputado desculpe, eu estou a falar, 

o senhor falou e eu não o interrompi e o senhor disse-me a mim para não o interromper. 

O senhor tem direito a interromper-me a mim? A Lei do senhor é diferente da minha? 

Muito obrigado”.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Voltou a perguntar aos deputados como queriam que procedesse e como 

ninguém se pronunciou, disse que continuaria a adotar o habitual, exceto para o senhor 

deputado José Maria Gomes o deputado José Maria Gomes, ao qual avisaria apenas 

quando terminasse o tempo. -----------------------------------------------------------------------  
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Dirigindo-se ao deputado José Maria Gomes, o presidente da Assembleia disse: 

“Quanto à gravação senhor José Maria, eu não percebi muito bem, nós 

tentamos passar para a ata tudo exatamente como se passou nesta Assembleia. Perdemos 

horas, dias, para fazer a ata textual ao que as pessoas disseram.  Há três ou quatro 

palavras que não pomos na ata, porque as pessoas falaram e nós não percebemos o que 

elas diziam. Não conseguimos perceber. Se calhar foi o vaidosismo. E não pusemos por 

isso. Pusemos tudo no máximo. Aliás, eu nesta Assembleia até ia perguntar ao senhor 

deputado se não tem mais nada para dizer à ata? Do resto que o senhor disse está tudo 

bem? Está tudo escrito? Revê-se em tudo o que está escrito, que foi o que o senhor disse 

aqui? Que vai recorrer para instâncias superiores sobre (…) Pronto. Estamos 

entendidos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do senhor deputado que não tomou posse na primeira 

Assembleia, senhor deputado José Maria, temos de diferenciar duas coisas: É, as 

comunicações que chegam à Assembleia e as coisas que são ditas na Assembleia, por 

outra pessoa qualquer. O que é certo é que não chegou nenhum pedido de substituição, 

à Assembleia, naquela primeira Convocatória do Auto de Posse. Portanto, estamos 

esclarecidos também sobre este ponto”.  --------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção foi colocada a ata a votação, tendo sido aprovada com 

dez votos a favor da bancada do P.S. e dos deputados Maria Luz Duarte e Constantino 

Veiga do PSD.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Abstiveram-se Manuel Ribeiro e Sónia Mendes e votou contra José Maria 

Gomes, estes do PSD.  -----------------------------------------------------------------------------  

Depois de terminada a votação e alegando esquecimento, o presidente da Mesa 

perguntou ao deputado José Maria Gomes, qual foi o erro cometido relativamente à não 

intervenção de um cidadão do público. Este disse:  --------------------------------------------  

“Houve duas inscrições, no meu ponto de vista. O presidente distribui o tempo 

que entende necessário e dá a palavra ao primeiro orador. O segundo orador que 

escreveu não sei o quê, pedagogicamente, eu até achava que o senhor presidente, numa 

atitude pedagógica devia dizer ‘olhe o senhor escreveu aqui isto mal, deve retificar, não 

se importa?’. Não. Fez vista grossa não ligou nada e passou à frente e veio na ata vamos 

passar a outro ponto da Ordem de Trabalhos. Só a partir daí é que o cidadão começou 
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a barafustar por não lhe ter sido dada a palavra. Se o senhor presidente, no meu ponto 

de vista, quando ele fez a inscrição, ‘olhe está aqui uma inscrição que não cumpre o 

regulamento porque não lhe vou dar a palavra’ ficava terminado, não havia aquela coisa 

digo eu. Mas isso sou eu que digo”.  -------------------------------------------------------------   

O presidente da mesa perguntou se o deputado costumava assistir às 

Assembleias de Freguesia. Tendo este respondido que sim “às Assembleias de Freguesia, 

Assembleia Municipal e também à Assembleia da República”. O presidente da Mesa 

perguntou se se tinha apercebido das intervenções anteriores do cidadão em causa. E se 

se tinha apercebido que o Regimento diz que os cidadãos podem “fazer perguntas aos 

partidos e depois os partidos respondem. Senhor deputado José Maria, não há ninguém 

que brinque com a dignidade da Assembleia. Não é da Mesa. É da Assembleia. Não há 

ninguém que brinque, com a dignidade da Assembleia. Os cidadãos que estão aqui 

eleitos, é para cumprir o regulamento e quem quiser intervir politicamente nas 

Assembleias, primeiro tem de se candidatar às eleições e depois submete-se a sufrágio 

popular e vê-se se entra para aqui ou não entra. O cidadão escreveu que queria fazer 

perguntas ao partido do Povo, eu disse-o aqui na Assembleia, queria fazer perguntas ao 

partido do Povo e as perguntas eram, já nem sei quais eram, tenho aqui escrito no papel. 

Portanto, não era nenhuma pergunta. Nem há nenhum partido do povo aqui chamado. E 

como o cidadão, no direito pleno que tem de participar nas Assembleias, normalmente 

excede os seus direitos e como eu não ando aqui há dois dias não o deixei falar. E está 

aqui lavrado em ata tudo o que nós fizemos”.  -------------------------------------------------  

O deputado José Maria Gomes retorquiu que poderia ter sido tomada “eu não 

estou a aprovar aquilo que ele disse ou deixou de dizer a única coisa eu (…) mesmo (…) 

devia ter tomado uma atitude pedagógica no sentido de dizer aqui não há nenhum grupo 

do povo, não é, eu para mim tinha dito, ‘quem é o grupo do povo? É o PS? Vá pronto sei 

lá, eu não sei se por trás… Eu admito que possa haver alguma coisa por trás, certo, eu 

não sei, não faço a mínima ideia.-----------------------------------------------------------------  

O presidente da mesa aludiu: “Sabe qual é o meu problema senhor deputado? 

É que eu não sou professor e pedagogia para mim é um problema muito grande. Está 

resolvido”.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Findos os esclarecimentos passou-se ao ponto seguinte.  ---------------------------  
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 Ponto dois -Período reservado à intervenção do Público e destinado ao 

pedido de esclarecimentos dirigidos aos membros da Assembleia, sobre assuntos do 

interesse da Freguesia.  --------------------------------------------------------------------------  

O presidente da Mesa chamou a atenção para o número 2, do artigo34.º, que 

passou a ler e que regulamenta as intervenções do público nas Assembleias de Freguesia, 

perguntando, de seguida, se alguém de entre o público queria usar da palavra, para 

questionar algum partido ou a Junta de Freguesia, sobre assuntos de interesse para a 

mesma.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo qualquer inscrição do público presente, este ponto foi dado como 

encerrado.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de encerrado o ponto o deputado Constantino Veiga pediu a palavra. 

Quando se preparava para intervir do seu lugar, na bancada, o presidente da Mesa 

informou-o que o deveria fazer do local próprio e depois de saudar todos os presentes, 

como é prática habitual nas Assembleias. Tendo o deputado começado a sua intervenção, 

já no local próprio, o presidente interrompeu-o e repetiu que deveria cumprimentar todos 

os presentes. O deputado disse:  ------------------------------------------------------------------  

“Senhor presidente da Assembleia tenho sessenta anos, não estou à espera que 

o senhor me diga quem devo cumprimentar ou não. Já passou.” ----------------------------  

Dito isto regressou à bancada do PSD.  -----------------------------------------------  

Terminado este ponto passou-se ao ponto seguinte.  --------------------------------  

Ponto três - Tratamento de assuntos gerais de interesse para a Freguesia, 

sem caráter deliberativo.  ------------------------------------------------------------------------  

Depois de informar os pontos que se poderiam tratar neste momento o 

presidente da Mesa começou por dar conta dos assuntos chegados à Mesa, durante o 

período que medeia entre a última sessão e a atual. São eles:  --------------------------------  

Convites da Junta de Freguesia para estar presente nas ações organizadas ou 

participadas pela mesma e que foram:  ----------------------------------------------------------  

Sessão Pública da apresentação do projeto “Mudar para Avançar”, organizada 

pela Escola Secundária de Caldas das Taipas e pela Junta de Freguesia;   ------------------  

Ação de Consciencialização Ambiental através do rio Ave, no âmbito das 

Comemorações do Dia Internacional de Ação pelos Rios;   -----------------------------------  
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Ação promovida pela Vimagua e pela JF sobre o tema “A disponibilidade da 

Água e as alterações climáticas”;  ----------------------------------------------------------------  

Correio eletrónico do senhor Presidente da Junta dando conta de ofício 

referência 0001/2022, enviado ao senhor Presidente da Câmara e datado de 03 de 

fevereiro, solicitando ao Município que considerasse a hipótese de adquirir o Hotel das 

Termas, “cujo valor Patrimonial e histórico (…) para a comunidade, e que poderia servir 

de apoio significativo ao turismo do nosso concelho”.  ----------------------------------------  

Estes documentos serão juntos à presente ata.  --------------------------------------  

Agradeceu finalmente aos senhores deputados que enviaram as intervenções 

escritas da última Assembleia, o que permite escrever a ata com melhor exatidão.  -------  

Seguidamente foi aberto o período de inscrições. Inscreveram-se os deputados 

José Maria Gomes, Augusto Mendes e Constantino Veiga.  ----------------------------------  

Dirigindo-se ao púlpito, o deputado José Maria Gomes, tendo o presidente da 

Assembleia indicado o tempo de que dispunha a bancada do PSD para a intervenção. Este 

fez uma intervenção escrita que, posteriormente, facultou à Mesa e que se encontra 

anexada à presente ata. Disse:  --------------------------------------------------------------------  

“Muito boa noite minhas senhoras e meus senhores --------------------------------  

Cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia e restante mesa. 

 O Senhor Presidente da Junta de Freguesia e restantes membros do executivo. 

Os membros da Assembleia de Freguesia, todos os presentes, sem excluir a 

comunicação social e quem nos segue, eventualmente, pelas redes sociais.  ---------------  

Com a evolução, os sítios, os lugares, as localidades e os espaços públicos onde 

nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos, estudamos, passamos a infância, a 

juventude ou a idade adulta não são estáticos.  ------------------------------------------------  

Estes espaços passaram a depender de fenómenos e de dinâmicas que se foram 

estabelecendo a partir da compreensão do ser humano sobre a realidade, carregando 

consigo significado, compreensão, afeto e perceção.  -----------------------------------------  

Assim, uma localidade onde passamos a infância ou a adolescência, a região 

onde moramos ou temos a nossa casa ou os espaços onde gostamos de passar a maior 

parte do nosso tempo, apresentam-se como fenómenos dinâmicos de espaços geográficos 
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ligados à compreensão e perceção das diferentes pessoas ou grupos de pessoas que neles 

se revêm, que neles vivem e convivem das mais variadíssimas formas.  ---------------------  

Ora, algumas pessoas parecem apropriar-se, ilegitimamente, de um espaço 

comunitário esquecendo que vivemos numa sociedade cada vez mais global onde a 

distância das motivações e interesses da humanidade estão cada vez mais próximos de 

cada um de nós.  ------------------------------------------------------------------------------------  

O conceito de Taipense, que invocamos recentemente, parece ter incomodado 

profundamente alguns narcisistas subalternos e subservientes e outros que estão sempre 

prontos a atirar pedras e esconderem-se, sem rosto e em qualquer lugar, em ideias feitas 

e de duvidosa credibilidade.  ----------------------------------------------------------------------  

Uns tentaram ensaiar cenas de humor, imitando comediantes de paródia. 

Outros refugiaram-se na difusão de atoardas sem nexo, sem contexto, sem consistência 

e sem fundamentação.  -----------------------------------------------------------------------------  

Os Taipenses, apesar de reconhecerem e valorizarem o legado dos nossos 

antepassados, não ficaram prisioneiros das suas ideias e comportamentos. Não imitaram 

os “velhos do restelo” que teimam no apego ao conservadorismo, que procuram resistir 

à mudança, à descoberta e à evolução.  ---------------------------------------------------------  

Os Taipenses não pararam no tempo agarrados a questões simbólicas, 

paroquiais, míopes e comezinhas sobre a quantidade da água que beberam na fonte do 

leão, dos espaços/dormitórios ou das romarias às centralidades de fé que nos rodeiam.   

Os Taipenses não comungam das ideias daqueles que, sistematicamente, se 

colocam em bicos de pés, na tentativa de serem notados. Não comungam daqueles 

aspirantes a repórteres, com complexos de inferioridade, para com quem respira 

conhecimento… apelidando-os de intelectuais.  ------------------------------------------------  

Pelo contrário, valorizam todos os que se identificam com a Vila, enquanto 

centralidade, com os que vivem, com os que trabalham, com os que estudam, com os que 

produzem, com os que carregam e partilham conhecimento.  --------------------------------  

Os Taipenses foram, desde sempre, um povo bairrista capaz de aprender com a 

evolução dos tempos, fortalecendo relações familiares, inter-relações de amizade e 

cumplicidade com aqueles que acrescentam e contribuem para melhores condições de 

vida das suas famílias e do seu território.  ------------------------------------------------------  
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Os Taipenses não ficaram presos à sua rua. Abriram os horizontes e 

apreenderam outros sentidos e outras motivações regionais, nacionais e europeias. -----  

Numa das minhas visitas ao barbeiro, que é Taipense, perguntava-lhe: - Se os 

teus clientes fossem apenas os residentes nas Taipas, que te acontecia? - Fechava as 

portas! – Respondeu muito pronto, perplexo e com cara de preocupação.  -----------------  

Já agora… e se a pergunta fosse feita às instituições, aos comerciantes, às 

indústrias, aos lojistas e demais serviços? E se a pergunta fosse feita às escolas, aos 

bombeiros, à GNR, ao Centro de Saúde, às Clínicas, às Termas, etc, etc, etc.? Que fazia 

toda esta gente da Vila?  --------------------------------------------------------------------------  

Quer gostem quer não gostem, vamos continuar a intervir e a participar 

ativamente na construção, evolução e desenvolvimento da Vila de Caldas das Taipas. As 

pessoas têm direito à participação nas transformações que se operam sobre si e na 

comunidade de que fazem parte.  -----------------------------------------------------------------  

Enquanto cidadãos e membros da Assembleia de Freguesia Caldelas, teremos 

um papel fundamental no exercício do direito cívico em apreço. A participação é um 

direito que nos assiste e que está plasmado na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e na própria Constituição da República Portuguesa. A participação constitui um 

direito do ser humano e do cidadão português.  ------------------------------------------------  

Não estamos na política por vaidade nem tão pouco para transpirar verborreia 

ou difundir prepotência. Enquanto tivermos vida e principalmente saúde, daremos a cara 

para encarar a política como um serviço à comunidade, sem daí retirar benefícios 

pessoais, sociais, económicos ou políticos.  -----------------------------------------------------  

Não estamos aqui arrebanhados ou acoplados a outros interesses diferentes 

daqueles que orientaram o lema da nossa campanha. Estamos aqui pelas pessoas e pelos 

Taipenses.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Os eleitores, que representamos, exigem de nós um trabalho sério, honesto, 

verdadeiro, reflexivo e responsável. Fomos eleitos e mandatados para exercer a nossa 

atividade cívica e de cidadania de forma crítica, assertiva, com educação mas com a 

frontalidade que nos caracteriza assumindo posições pertinentes e fundamentadas.  -----  
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Quem nos conhece sabe que esta postura, esta maneira de ser, encarar a 

política e a vida tem muitos anos e norteou-nos ao longo dos tempos. Defender quem de 

nós precisa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

A democracia e o respeito pelas diferenças têm que passar dos discursos e das 

retóricas para a ação do nosso quotidiano. Só assim teremos, de uma forma séria, 

legitimidade para reivindicarmos uma sociedade mais igual e mais justa. -----------------  

Boa noite e muito obrigado”.  ---------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção de José Maria Gomes, seguiu-se-lhe Augusto Mendes, 

cuja intervenção se encontra anexada à presente ata.  ------------------------------------------  

Antes de intervir entregou à Mesa uma declaração. Disse:  ------------------------  

“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e demais membros da mesa, 

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia e demais membros do Executivo, 

Senhoras e senhores deputados,  ------------------------------------------------------  

Caros Taipenses,  -----------------------------------------------------------------------  

Comunicação social que acompanha esta Assembleia,  ----------------------------  

O Partido Socialista congratula, por mais um título, os atletas Taipenses 

Joaquim Carlos Lopes, campeão nacional 50-54 anos e Rita Lopes, vice-campeã 

nacional 25-29 anos no campeonato nacional de duatlo cross. ------------------------------  

Congratulamos também a equipa de infantis feminina do CART que se sagrou 

Campeã regional.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Queremos também agradecer ao João Manuel Ribeiro, pelos serviços prestados 

à nossa Freguesia. Um serviço de excelência e ao alcance de muito poucos. Depois 

parabenizar o João porque não é todos os dias que temos um cidadão taipense a 

desempenhar funções de tão alto-relevo nacional. Parabenizar por fim o senhor Ministro 

da Administração Interna pela escolha, uma escolha que nos orgulha mas que é, acima 

de tudo, uma escolha de todo justa.  -------------------------------------------------------------  

Queremos também, nesta assembleia, congratular TODAS e TODOS os que se 

envolveram na grande ação de apoio aos povos da Ucrânia. Esta iniciativa demonstrou 

toda a solidariedade das nossas gentes, fazendo doações que permitiram apoiar esta 

causa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Na nossa freguesia, com a dinâmica do Espaço de Convívio Sénior, foi possível 

congregar as doações e recolha, preparação e distribuição de bens de primeira 

necessidade, com a ajuda daquelas e daqueles que, com o seu trabalho tornaram possível 

esta missão.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

De entre estes voluntários, não podemos deixar de relevar um cidadão 

ucraniano, residente nas Taipas há cerca de 20 anos, que abdicou da sua vida familiar e 

do seu emprego, para colaborar no transporte e ajudar no terreno os seus conterrâneos. 

Pudemos acompanhar o quão importante foi para ele, e na pessoa dele para a 

comunidade ucraniana residente nas Taipas, a participação nestas ações de forma tão 

ativa e perigosa. Assim foi reforçada a inclusão das comunidades migrantes na nossa 

terra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Um cumprimento e agradecimento especial ao WOLODIMIR BEZUGLYY.  ----  

Muito Obrigado.”  ----------------------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção, o presidente da Mesa indicou os tempos gastos por 

cada bancada e informou o PSD, que tinha vinte e seis segundos querendo intervir. ------  

O deputado Constantino Veiga dirigiu-se ao púlpito para intervir, tendo ainda o 

deputado Manuel Ribeiro, solicitado a sua intervenção para interpelar o orador anterior. 

Disse:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

“ (…) tempo para dizer que os Taipenses sabem perfeitamente que não sou  mal 

educado, fui eleito em dois mil e um por todos eles, com maiorias absolutas e não é agora, 

ao fim de vinte anos, que aparece, um senhor presidente da Assembleia de Freguesia, 

que nem eleito foi, dizer que eu sou mal educado. Boa noite a todos.”  ---------------------  

Terminado a intervenção, que não foi fornecida à Mesa, foi dada a palavra ao 

deputado Manuel Ribeiro para interpelar Augusto Mendes.  ----------------------------------  

Disse o deputado Manuel Ribeiro:  ----------------------------------------------------  

“Muito boa noite ao senhor presidente da Assembleia e à Mesa que a compõe, 

ao senhor presidente da Junta e aos restantes membros, não posso dizer muito boa noite 

ao senhor Tesoureiro porque não se encontra aqui. Muito boa noite aos senhores 

deputados da Assembleia de Freguesia, à Imprensa e ao público aqui presente.  ---------  

Disse que quando chegou à Assembleia e ouviu o presidente a ler o pedido de 

renúncia do exercício do cargo do tesoureiro ficou surpreendido porque não sabia de nada. 
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Nem indícios, nem qualquer notícia que lhe permitisse suspeitar da renúncia. E agora 

“apercebi-me na intervenção do deputado Augusto Mendes que ele já sabia da 

renúncia”. O deputado Augusto Mendes tentou dialogar com Manuel Ribeiro, tendo sido 

impedido pelo presidente da Mesa.  --------------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção, o deputado Manuel Ribeiro disse ter sido a 

conclusão a que tinha chegado pelo teor da intervenção do deputado Augusto Mendes, 

porque “falou em Ministério da Administração Interna, portanto já sabia, pergunto eu, e 

é o sentido da minha interpelação, que o João Manuel Ribeiro, vai ocupar um lugar (…) 

num ministério deste país e portanto só se adquiriu essa informação aqui e pode ter a 

oportunidade de vir aqui agradecer os préstimos da atividade e da dedicação do João 

Ribeiro. E nessa situação, não é admissível, que as duas bancadas fiquem em 

desvantagem. Parece-me que esta informação tem de chegar ou de forma oficial ou de 

forma oficiosa às duas bancadas de modo a que estas possam exercer com e até há e 

existe essa necessidade de exercer com o mesmo empenho dignidade e distinção, um 

cargo que desempenha, que quer se queira quer não, são exatamente iguais. Portanto 

nós gostaríamos, bancada do PSD, também gostaria de o fazer, que era vir aqui, com a 

antecedência devida e até preparar uma intervenção mais elaborada a agradecer, 

realmente, a atividade, a dedicação e desejar as maiores felicidades do mundo, ao 

Taipense, que não deixa de ser um Taipense, que é o João Manuel Ribeiro e se tivéssemos 

essa informação prévia, de certeza absoluta que a nossa, digamos assim, que os nossos 

(…) seriam mais elaborados e que dignificavam também a pessoa do João Manuel.”  ---  

Terminada a intervenção o presidente da Assembleia disse que iria prestar um 

esclarecimento muito rápido. Disse que recebeu via correio eletrónico, no dia da 

Assembleia, expedido pelo presidente da Junta de Freguesia uma informação a comunicar 

que o tesoureiro tinha renunciado ao cargo, assim como do tesoureiro a dar conhecimento 

da renúncia. Como as comunicações foram recebidas muito perto da hora da Assembleia, 

não lhes deu o andamento devido, tendo pedido desculpa pelo facto.  -----------------------  

O deputado Augusto Mendes respondendo à interpelação de Manuel Ribeiro 

disse, que “como já tinha tido oportunidade de lhe dizer preparei aqui o texto”, porque 

teve a oportunidade de falar com o João Manuel Ribeiro sobre o assunto e seria normal 
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ter mais informação que a Bancada do PSD, devido à relação pessoal que tem com o 

mesmo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminada esta intervenção, o presidente da Assembleia tomou a palavra para 

dizer que tinha sido entregue à Mesa pelo P.S., um Voto de Pesar, que se explicita:  

“Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Caldelas,  -----  

Dr. António Joaquim oliveira,  --------------------------------------------------------  

A Bancada Parlamentar do Partido Socialista pede que seja votado um voto de 

pesar pela morte do Sr. Camilo Batista Ribeiro, cidadão que serviu o Clube Caçadores 

das Taipas como presidente de direção e que nos últimos anos era o impulsionador e 

treinador dos veteranos.” -------------------------------------------------------------------------  

O presidente da Mesa inquiriu o proponente. Disse:  -------------------------------  

“Se o senhor deputado não se importar eu acrescentaria aqui, jogador, diretor, 

presidente, financiador”.  -------------------------------------------------------------------------  

Obtida a concordância do proponente para esta adenda, o deputado Manuel 

Ribeiro, em nome da sua bancada pediu para intervir. Disse:  --------------------------------  

“A Bancada do PSD nesta Assembleia de Freguesia associa-se a este Voto de 

Pesar e tem que elogiar a Bancada do PS porque se lembrou dum grande Taipense. Um 

Taipense que colaborou desde tenra idade, desde a sua juventude, desde a menor idade 

até ao dia em que ficou definitivamente impossibilitado de colaborar com as instituições 

das Taipas e principalmente com o Clube de Caçadores das Taipas, como diz o senhor 

Presidente da Assembleia foi jogador, foi treinador, foi diretor, foi presidente, foi tudo o 

que se pode fazer por um clube amador que é muito e resulta em pouco.  ------------------  

Um voto de pesar a que nos associamos e agradeço ao P.S. o ter apresentado”. 

Terminada a intervenção do deputado Manuel Ribeiro, o presidente da 

Assembleia disse que “Outra coisa não seria de esperar da Bancada do PSD e do seu 

Porta-Voz, associar-se a esta homenagem”. ----------------------------------------------------  

Também o senhor presidente da Junta usou da palavra neste voto. Disse:  -------  

“É só para que conste que à semelhança do que aconteceu, em reunião do 

Executivo, a Junta de Freguesia queria também associar-se, naturalmente, ao voto de 

Pesar, que aqui foi apresentado pela bancada do Partido Socialista e creio, aliás, que 

deve ser um voto ‘da’ Assembleia de Freguesia”.   --------------------------------------------  
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O presidente da Assembleia informou que esteve presente nas Cerimónias 

Fúnebres a título pessoal e, ainda, a representar a Junta de Freguesia, pois o presidente 

estava ausente e “Uma vez que foi aprovado por unanimidade o voto de Pesar eu iria 

propor que fizéssemos um recolhimento muito rápido em memória do senhor Camilo”. -  

De seguida foi dada a palavra à Junta de Freguesia, tendo o seu presidente, 

depois de lhe ser indicado o tempo disponível e aconselhado a saudar os presentes, dito: 

“Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas do 

executivo, comunicação social, público presente.  ---------------------------------------------  

Eu queria neste ponto, para além da apreciação que já fizemos ao voto de pesar 

apresentado, também associar-me, naturalmente, à congratulação que sei que é coletiva 

que foi manifestada também pela bancada do partido socialista quer aos atletas que se 

distinguiram quer também ao cidadão ucraniano que de forma abnegada se dispôs a 

apoiar os seus compatriotas na crise, que naturalmente também se vive naquele país e 

na Europa.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma segunda nota que eu guardava para o final mas uma vez que acabou por 

ser tratado neste ponto, para de forma mais clara explicar que recebi no dia de hoje, o 

pedido de renúncia do João Manuel Ribeiro, ao lugar de vogal da Junta de Freguesia, 

precisamente pelas razões que aqui foram aduzidas, porque passa a desempenhar 

funções no Ministério da Administração Interna, diretamente com o Ministro indigitado 

e que já tomou posse. E queria dizer-vos que para a Freguesia de Caldelas é um 

sentimento de alegria, na medida em que nós devemos ficar satisfeitos quando alguém, 

que tem origem na nossa freguesia é chamado para prestar funções de tão alto-relevo no 

País e foi isso que aconteceu e não é normal, e nem sempre é esse o sentimento que 

perpassa na nossa comunidade sobretudo quando ele acontece quando resulta única e 

exclusivamente do mérito e do trabalho individual do cidadão em causa. Eu queria dizer-

vos que acompanhei e acompanho o João Manuel Ribeiro, há muitos anos, há mais de 

vinte, e que por detrás da personalidade discreta e sobretudo, daquilo que é capacidade 

de trabalho, há uma pessoa que tem qualidades políticas, humanas, extraordinariamente 

relevantes. E foram precisamente essas qualidades políticas, humanas que fizeram com 

que, juntamente com o seu perfil de competências académicas ligadas à área digital, as 

suas competências políticas que foi adquirindo ao longo dos anos que fez com que, o 



  
Assembleia de Freguesia de Caldelas 

Ata n.º 3 do mandato 2021 – 2025 – 01/04/2022  
 

 

Autenticação 

 

__________________ 

 

Página 17 de 48 

 

Ministro da Administração Interna o convidasse diretamente para trabalhar com ele. 

Mas o sentimento é de alegria, por um lado mas também é de tristeza, de tristeza porque 

deixamos de ter a trabalhar diretamente connosco um dos nossos melhores. E quando 

assim é por mais que queiramos naturalmente substituir aqueles que partem para outras 

funções, investimos na responsabilidade de quem agora iniciará mas com um sentimento 

coletivo, naturalmente de tristeza. Procuraremos fazer tudo no respeito por aquilo que é 

o trabalho que o João Manuel Ribeiro deixou e nos deixa nas suas áreas de intervenção 

mas estamos certos de que poderemos continuar a contar com ele e que a Vila das Taipas 

precisará muito dele nas novas funções e fico muito satisfeito por ver, apesar da 

antecedência ter sido pouca mas a possível por sabermos como é que acontecem estes 

processos fico muito satisfeito por ver que aqui os dois partidos que representam o povo 

das Taipas, de forma unanime, reconhecem essas caraterísticas e a importância das 

funções que vai agora desempenhar e ao João Ribeiro resta-me dizer boa sorte e 

obrigado por contarmos consigo”.  --------------------------------------------------------------  

O presidente da Mesa agradeceu as intervenções e informou que se passaria ao 

ponto seguinte.  -------------------------------------------------------------------------------------  

PERIODO DA ORDEM DO DIA 

Ponto quatro - Apresentação e Apreciação da informação escrita da Junta 

de Freguesia relativa à atividade e situação financeira entre sessões.  ------------------  

O presidente da mesa deu indicação dos tempos para a apresentação dos 

documentos, para as interpelações e para as respostas da Junta de Freguesia.  -------------  

Foi dada a palavra ao presidente da Junta para a apresentação do documento. --  

Disse que o Relatório de Atividades dizia respeito ao período compreendido 

entre o mês de dezembro 2021 e o mês de março de 2022, tendo a Junta de Freguesia 

desenvolvido várias atividades, nos domínios que destacou: área social, ambiental e 

vários compromissos na área do urbanismo.  ---------------------------------------------------  

Área Social: Espaço de Convívio Sénior (ECS) e Gabinete de Intervenção Social 

(GIS) com destaque para a época de Natal, “no apoio às famílias em situação de 

vulnerabilidade (…) e também uma atuação extraordinária em parceria com o BPI de 

apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. Assinalamos o dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência e o Dia Internacional da Mulher e iniciamos em conjunto com o 
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Núcleo de Atletismo das Taipas (NAT) uma iniciativa (…) caminhada nos primeiros 

domingos de cada mês” que vai na segunda edição. Na primeira, em março, a receita 

reverteu para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Tendo eclodido neste período a invasão 

da Ucrânia, em articulação com a Câmara Municipal e mesmo antes desta articulação, o 

GIS montou uma operação para recolha e entrega de bens e acompanhamento de famílias 

Ucranianas que vão chegando ao nosso território.  ---------------------------------------------  

A nível ambiental: Destaque para a Criação do Gabinete de Arboricultura, 

pioneiro no País, com trabalho de intervenção no parque arbóreo e sensibilização dos 

cidadãos, para a necessidade de preservação do património; plano de manutenção de 

parques e jardins, que continua em execução e melhorias no trilho ecológico; 

comemoração do Dia Internacional de Ação pelos Rios; reunião com a Vimagua e 

Laboratório da Paisagem, para aprovar Plano de monitorização da água do rio Ave, que 

este ano além do Parque de Lazer da Praia Seca, dele também fará parte o Parque de Lazer 

das Taipas; iniciou-se o processo de elaboração do estudo prévio para reabilitação da 

Ribeira da Canhota, entre os Banhos Velhos e a Horta Comunitária; reunião com a 

Guimabus para avaliar contribuições para o sistema de transportes urbanos.  --------------  

Do ponto de vista cultural: Junto com a Comissão de Festas organizou-se a Vila 

Natal, o concerto de cordas, o concerto de Reis; participação na inauguração do Teatro 

Jordão e 10º Aniversário da Capital Europeia da Cultura. Ultimação do processo da 

organização das Festas de S. Pedro.  -------------------------------------------------------------  

Quanto ao Urbanismo: Reunião com a Divisão dos Serviços Urbanos e do 

Ambiente (DSUA) sobre a Feira e sobre a recolha de resíduos sólidos Urbanos no centro 

da vila. Com a Divisão Serviços de Transporte para renovar os temas já discutidos de 

melhoria de mobilidade. Correção e substituição de placas de toponímia que estavam 

deterioradas e acompanhamento da Obra de Requalificação do Centro da Vila.  -----------  

 Ao nível do associativismo: Reunião com o Núcleo de Atletismo das Taipas 

(NAT), Escuteiros, CART, Associações de Pais das duas Escolas, Cruz Vermelha e 

Rotaract.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Avisado pelo presidente da Mesa que tinha apenas três minutos e faltaria 

apresentar documentos contabilísticas, o orador disse que estaria disponível para 
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responder às perguntas que lhe fossem suscitadas sobre os mesmos e que prescindiria da 

sua apresentação prévia.  --------------------------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção do presidente da Junta, inscreveram-se os deputados 

Sónia Mendes e Constantino Veiga, do PSD e José Horácio Nogueira, do PS.  ------------  

Depois do presidente da Assembleia dar conta do tempo para intervenções de 

cada partido, tomou a palavra a deputada Sónia Mendes. A sua intervenção escrita, 

encontra-se anexada à presente ata. Disse:  -----------------------------------------------------  

“Exmo Presidente da Assembleia de Freguesia de Caldelas e demais membros 

Exmo Sr. Presidente da Junta de Caldelas e seu Executivo ------------------------  

Deputados eleitos -----------------------------------------------------------------------  

Comunicação Social e Público aqui presente ----------------------------------------  

Este período da ordem de trabalhos existe para que a Junta de Freguesia, 

enquanto órgão executivo da Freguesia, preste informações.  -------------------------------  

Acrescentamos concretas, sobre a actividade por si desenvolvida e pelo 

Presidente da Junta.  -------------------------------------------------------------------------------  

O que se verifica no relatório é que não se prestem informações concretas e são 

essas que interessam aos órgãos e aos cidadãos.  ----------------------------------------------  

Dado o preâmbulo, solicita-se a concretização das seguintes informações:  ----  

O espaço de convívio sénior continuou a desenvolver as suas actividades de 

envelhecimento activo e de combate ao isolamento: que actividades, quantas seniores, 

em que locais.  --------------------------------------------------------------------------------------  

O banco de bens de primeira necessidade esteve ao serviço das famílias em 

geral e apoiou, de forma particular, por ocasião da época de natal: que bens foram 

dados, a quem e os critérios da sua selecção.  --------------------------------------------------  

Qual o plano de monitorização da água de 2022 para o Rio Ave. ----------------  

Informação sobre obras em curso na Vila. No relatório só se apontam 

generalidades. Existe um verdadeiro cronograma das obras que dê segurança aos 

comerciantes e à população?  --------------------------------------------------------------------  

Em relação à Feira semanal: referência a alterações ao funcionamento da 

feira. Que alterações e que projectos?  ----------------------------------------------------------  
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Depois na execução anual do plano plurianual de investimentos, o número do 

projeto 9/21: aquisição de bicicletas e acessórios e o valor de 2757,54 e no mapa de 

inventariado tem que cada uma custou 995€. Portanto a minha pergunta seria o restante 

valor é para aquele equipamento colocado no parque para a manutenção de bicicletas 

(enchimento de ar, furos…)”. ---------------------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção foi dada a palavra ao deputado José Horácio Nogueira, 

que fez um preâmbulo antes de iniciar a intervenção escrita que se anexará à ata.  --------  

“Muito boa noite.  -----------------------------------------------------------------------  

Senhor presidente da Assembleia de Freguesia. Eu quebro um bocadinho com 

as tradições, mas não quebro com educação eu entendo um bocadinho o formalismo e 

todo o respeito deste espaço em ter que o cumprimentar primeiro, mas acima de tudo, 

antes de dizer alguma coisa, dizer uma boa noite a toda a gente, ao público em geral, aos 

senhores deputados, aos senhores da Junta de Freguesia e à comunicação social porque 

isso foram valores que me foram incutidos e antes de começar uma intervenção qualquer, 

seja onde for, dizer boa noite, e então formalmente digo boa noite a si senhor presidente 

e à equipa, mas depois a todos vós boa noite em geral. E então.”  --------------------------  

A partir deste ponto, a intervenção escrita:  ------------------------------------------  

“Cabe-me fazer uma breve intervenção sobre o relatório de atividades entre 

sessões compreendido entre o mês de Dezembro 2021 e Março de 2022.  ------------------  

Em síntese, pouco a dizer e a acrescentar palavras de valor no que tem vindo a 

ser desenvolvido no plano cultural, ambiental, social, na aproximação e cooperação com 

as associações, mobilidade e urbanismo como aliás já nos habituaram.  -------------------  

Mas durante estes meses há um tema em particular que nos tocou certamente a 

todos e do qual me vou debruçar, a palavra é dura, mas só tem um nome, a guerra.  -----  

Uma guerra injusta, uma guerra imoral e ilegal, uma afronta à democracia, à 

soberania e à identidade.  -------------------------------------------------------------------------  

Confesso que durante a minha vida, nascido há quase 40 anos, e desde criança 

ou adolescente, imaginava muitas coisas, podermos entrar em contacto um com os outros 

instantaneamente, carros elétricos, localidades e comunidades integradas com o 

ambiente e os recursos naturais, reciclagem, a supressão do racismo, da homofobia e da 
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xenofobia, enfim, um mundo melhor e com valores assentes na tolerância, na integração, 

e no respeito pelo próximo apesar de eventuais diferenças de ideologias ou pensamentos. 

Mas de facto houve duas coisas que nunca pensei viver, uma pandemia e uma 

guerra na Europa em pleno século 21. --------------------------------------------------------- . 

A pandemia que muitos constrangimentos nos trouxe sem dúvida, considero 

ultrapassada, erradamente, a meu ver, descrita como muitos como uma guerra. Se a 

pandemia foi uma guerra que nome haveremos de dar ao que se está a passar na 

Ucrânia?  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer-vos que estava bem perto quando a guerra eclodiu, devido a 

compromissos profissionais apenas o Mar Negro me separava da Ucrânia, e o choque e 

a incredulidade foram extremamente intensos.  ------------------------------------------------  

Isto para vos dizer, que, não querendo ser pessimista porque não o sou, mas 

numa visão realista do que poderá advir e já está a acontecer, desenganem-se aqueles 

que creem que os próximos tempos vão ser fáceis, porque não vão, e em vários e múltiplos 

quadrantes.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

E com isto quero dizer que, unidos somos mais fortes, solidários como 

comunidade somos inexpugnáveis, aliados no mesmo objetivo, independentemente de 

tudo o que possamos pensar que nos separa, somos invencíveis.  ----------------------------  

Esta guerra e o sofrimento que está a causar deve-nos fazer pensar nas coisas 

verdadeiramente importantes. --------------------------------------------------------------------  

O espírito crítico é essencial mas, se tenho 100 coisas feitas em que 90 estão 

boas e 10 estão más, será que deverei dispensar a minha energia a criticar as 10 sem 

referir as 90 boas? Ou deverei criticar construtivamente as 10 más mas enaltecendo as 

90 boas?  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Será que deveremos olhar a picardias políticas porque faz parte do sistema 

implantado e por vezes mesmo reconhecendo que as ações estão a ser bem 

encaminhadas, com todas os espinhos existentes no caminho, criticar mesmo assim?  ---  

E porque não nos podemos unir? Porque vamos ter de nos unir, porque como 

referi atrás vamos encontrar muitas mais dificuldades enquanto comunidade do que 

referir que a rua dali ou daqui está mal planeada.  --------------------------------------------  
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E o exemplo está no Sr Volodymyr, um taipense nascido na Ucrânia que me 

inspirou, que me fez sentir e ver que por muitos problemas que por vezes pensemos poder 

ter, tudo tem de ser relativizado, e nada mais forte do que fazermos um exercício de nos 

colocarmos num cenário de guerra, com familiares, amigos ou apenas com cidadãos da 

nossa nacionalidade.  ------------------------------------------------------------------------------  

E vamos nós discutir, Braga/Guimarães, Taipas/Guimarães/Braga? E a 

guerra?  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Devemos, é obrigatório refletir, é primordial nos unirmos enquanto 

comunidade, com espirito crítico sempre, mas nunca subjacente a ideias mesquinhas 

políticas de dizer que não só porque não.  ------------------------------------------------------  

Parabéns à junta de freguesia e a ti Patrícia pela pro-atividade na reação de 

sensibilização à população na acção de responder imediatamente a este conflito com 

aquilo que pudemos fazer, parabéns aos taipenses e à Escola do Pinheiral que já recebeu 

alunos oriundos do flagelo, e acima de tudo, parabéns a ti meu caro Volodymir, que deves 

servir de exemplo e de inspiração para um mundo melhor.  ----------------------------------  

Para terminar, parafraseando um poema amplamente difundido nas redes 

sociais de um colega da bancada oposta à minha:  --------------------------------------------  

Vou deixar pra vocês --------------------------------------------------------------------  

Este sonho esta canção -----------------------------------------------------------------  

Pra viver pra cantar --------------------------------------------------------------------  

Com a voz do coração ------------------------------------------------------------------  

Vou deixar --------------------------------------------------------------------------------  

Vou deixar  -------------------------------------------------------------------------------  

Vou deixar”  -----------------------------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção de José Horácio Nogueira, o presidente da mesa deu 

conta dos tempos ainda disponíveis aos partidos e deu a palavra ao deputado Constantino 

Veiga. Disse:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

“(…) sem andar atrás do jogador, boa noite meus senhores e minhas senhoras 

e a todos os que aqui estão. Vou procurar sintetizar porque aquilo que chegou são 

demasiadas folhas e é impossível fazer uma análise crítica à atividade da Junta de 

Freguesia, porém, ainda assim, tenho algumas questões a levantar para o Executivo da 
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Junta de Freguesia. Antes de mais convém recordar os presentes de que até ao momento 

esta Junta de Freguesia não adquiriu património absolutamente nenhum. Foram duas 

Bicicletas e pouco mais. Que não servem para nada. Vamos no segundo mandato e 

parece-me que continuam a dizer aquilo que é deles quando não é. A Praia Seca foi 

adquirida pela Junta de Freguesia no tempo em que eu liderei, ponto. Parque de Lazer 

foi apresentado na Câmara Municipal em 2007. Ponto. Posteriormente foi apresentado 

na APA. Ponto. Vou, o senhor presidente da Junta pelo menos soube aproveitar o 

trabalho feito. E ainda bem. Mal seria que não o fizesse. Mas a verdade é esta. Nada a 

dizer relativamente a isto. Porém ainda assim o que a Vila das Taipas precisa e a região 

das Taipas precisa, é um Parque de Lazer. Não é só as (…) freguesias vizinhas. O 

percurso, não. As Taipas precisa de ( …) centralidade fundamental no concelho precisa 

de um parque urbano. E esse como o senhor sabe, também já foi aprovado na APA. 

Agora, também é verdade que (…) cinquenta mil euros que também na altura foram 

falados e que seria a Câmara Municipal a solicitá-lo, dado que a Junta de Freguesia não 

tinha competências para esse efeito. Senhor presidente. Há aqui de facto algumas coisas 

que me levam a admitir mais uma vez que há falta de gente com gosto para seguir as 

obras que se vão realizando. De facto a construção e alargamento do Parque de Lazer 

da Praia Seca para além do projeto estar de facto feito pouco mais fez. O projeto da 

Alameda Rosas Guimarães, o projeto de 2012 na Capital Europeia da Cultura foi 

concretizado agora. Mal. Reduziu drasticamente o estacionamento para todos aqueles 

que procuram usufruir das piscinas e também do Parque de Lazer. Reduziram a área 

pedonal. Estão autênticas ratoeiras nas caldeiras das árvores. Já lá vi senhoras e 

senhores a cair. Além disso alargou o canteiro central sem razão absolutamente 

nenhuma, absolutamente nenhuma e até questiono o facto o porquê de retirarem a 

possibilidade dos transportes de passageiros de puderem ter acesso ao Parque, de 

puderem levar seniores ou até crianças para usufruir do Parque de Lazer. É de facto uma 

obra negativa senhor presidente da Junta. Relativamente à questão que o senhor vêm 

dizendo de que”.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Neste momento o presidente da Mesa disse ao deputado orador que tinha 

terminado o seu tempo. Este respondeu: “Senhor presidente da Assembleia, se me volta 

a interromper eu vou-me embora. Ponto final”. O presidente da Assembleia repetiu: 
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Senhor deputado terminou o seu tempo. O deputado depois de dizer “Lamento imenso 

mas dá-me a impressão que a Junta de Freguesia está mal representada. O senhor não 

tem o direito de me interromper”. O presidente da Mesa insistiu: “Senhor deputado, 

terminou o seu tempo”. Depois de dizer “Boa noite meus senhores e minhas senhoras” o 

deputado regressou à sua bancada.  --------------------------------------------------------------  

Esta intervenção, apesar de escrita, não foi entregue à Mesa, pelo que não se 

anexará à ata.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Quando o deputado se dirigia ao seu lugar um elemento do público, manifestou-

se em alta voz, tendo o presidente da Assembleia advertido a cidadã, que não se poderia 

manifestar.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o deputado Manuel Ribeiro dirigiu-se ao púlpito para 

interpelações. Começou pelo deputado José Horácio Nogueira. Disse:  ---------------------  

“Eu vou começar por dizer que gostei da intervenção do deputado Horácio 

Nogueira e gostei da mensagem que nos quis transmitir, porque realmente há valores 

muito mais altos, valores de humanidade que ultrapassam em milhões de quilómetros às 

vezes as nossas pequenas discussões os nossos pequenos litígios e isto tem de ser tudo 

visto à escala. Mas quando o senhor deputado, ou que quando nos apercebemos que 

noventa por cento das coisas estão boas e dez por cento estão mal parece-me que isto é 

limitar um bocado o direito à crítica, o direito de intervenção e o direito a exercer o 

cargo para que fomos eleitos e eu concordo consigo que devemos estar unidos nas 

grandes questões que nos apoquentam, então esta da Ucrânia eu acho que é uma questão 

de humanidade de darmos as mãos de ajudarmos no que pudermos mais, até é uma 

questão indiscutível mas relativamente à nossa ação política, não podemos perder o 

sentido crítico e devemos vir para aqui e aí também concordo consigo, dizer porque é 

que não concordamos e fundamentar essa discordância e só assim é que se construirá 

um mundo melhor e mais perfeito senão assistimos à conversão do mundo unilateral, 

unidimensional e com uma voz única que é aquilo que todos parece-me que estas 

representações democráticas querem reprovar”.  ---------------------------------------------  

Terminada a interpelação do deputado Manuel Ribeiro usou da palavra o 

presidente da Junta de Freguesia, para prestar esclarecimentos. Depois de lhe ser indicado 

o tempo disponível, disse:  ------------------------------------------------------------------------  
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“Queria agradecer todas as intervenções que foram feitas mas sobretudo 

agradecer, como intervenção de princípio daquilo que deve ser a nossa comunidade do 

Horácio Nogueira numa perspetiva de comunidade que tem um conjunto onde todos têm 

espaço para ajudar a construir aquilo que fazemos porque as Assembleias de Freguesia 

realizam-se quatro vezes por ano de três em três meses, mas o ano tem 365 dias e cada 

um de nós, na nossa individualidade nos projetos associativos, nos projetos comunitários 

pode como o Volodymyr, fez, mas também faz, (…) em sai casa pode continuar a ajudar 

a construir uma comunidade melhor esses sim, são os verdadeiros taipenses. E queria 

agradecer à Sónia a forma como fez as perguntas porque é para isso mesmo que serve a 

oposição, para questionar, para fiscalizar e também para nos ajudar a melhorar quando 

nós não fazemos tudo bem e eu lancei aqui a oportunidade que a (…) nos deixou de deixar 

uma informação mais concreta a estatística e às vezes até nem é por falta de a termos no 

caso da intervenção social, porventura não a teremos sistematizada de três em três meses, 

mas pelo menos de seis em seis meses fazemos, porque fazemos sempre um relatório à 

Câmara de um projeto que é semestral que tem todos os dados que aqui solicitou. Mas 

em todo o caso o que eu posso agora responder é que temos 54 (cinquenta e quatro) 

utentes no Espaço de Convívio Sénior que no ano de 2020 apoiamos 50 (cinquenta) 

agregados familiares de forma mais contínua, mas que neste período último em 

particular de dezembro até agora tivemos um projeto específico com a Escola EB2,3 que 

é um projeto solidário apoiou 19 (dezanove) famílias. A intervenção é feita sempre por 

sinalização no Gabinete de Intervenção Social o nosso Banco de Bens é um banco que é 

de emergência ou seja o que é suposto é que as famílias que se dirigem a nós o que nós 

sinalizamos o que as escolas sinalizam ou que outras instituições que estão na rede 

sinalizem as pessoas sejam apoiadas pela rede e depois encaminhadas para outras 

respostas sociais. O Programa Alimentar, uma prestação social da Segurança Social, um 

apoio da Câmara. É verdade, também é bom reconhecer isso, que nós temos tido a 

necessidade de mobilizar mais vezes para as mesmas famílias esta resposta nem sempre 

tem sido possível, só com as outras respostas que não são da Junta de Freguesia de 

responder a essas pessoas. Depois relativamente às bicicletas, é exatamente assim como 

diz o valor de 2.757,54€ (dois mil setecentos cinquenta sete cinquenta e quatro) são duas 

bicicletas e o remanescente é estação. Por que razão é não está ainda classificada no 
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inventario, porque a fatura foi emitida apenas neste trimestre e o inventário é de 2021 e 

foi apenas emitida este trimestre, mas vão ver que no inventário não consta porque a 

fatura foi emitida neste trimestre, porque nós fizemos uma candidatura ao Fundo 

Ambiental para comparticipar estes equipamentos, a candidatura teve mérito, ou seja, 

significa que a candidatura foi aprovada, mas não teve, situação financeira suficiente 

para financiar o equipamento, portanto a fatura foi agora emitida e paga apenas neste 

trimestre. Relativamente à Feira Semanal, o projeto, estamos ainda a elaborar o Caderno 

funcional, vamos trabalhá-lo em paralelo com o sorteio que queremos fazer agora no 

mês de abril porque já teremos dados do primeiro trimestre e dão-nos uma perda de 

receita mensal de cerca de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), quase 2.000,00 (dois mil 

euros), que é muito e portanto o projeto vai no sentido de em paralelo com o lançamento 

do gasto, aumentar como primeira prioridade a zona de legumes e frutas que é aquela 

que temos mais procura e também requalificar as entradas. O Plano de monitorização 

da Época Balnear portanto das últimas três épocas o que nós temos vindo a fazer é de 

acordo com a norma que habilita a classificação como água balnear é a recolha da 

amostra na época balnear que permite depois evidenciar a candidatura à classificação 

como água balnear é no período de junho a setembro é quinzenal”.  -----------------------  

Tendo terminado o tempo disponível para esclarecimentos, o presidente da Junta 

disse que responderia no ponto a seguir relativamente às questões sobre a obra do Centro. 

O presidente da mesa atendendo a que este ponto não tinha votação, informou que se 

passaria ao ponto seguinte.  -----------------------------------------------------------------------  

Ponto cinco - Apreciação do Inventário. -------------------------------------------  

O presidente da Junta questionado se queria apresentar o documento, que se 

encontra anexo à ata, disse que queria apenas dar uma breve nota. Relativamente ao 

inventário, disse que a Junta de Freguesia tem devidamente cadastrados todos os bens que 

são adquiridos e se há dúvidas sobre o aumento do Património, nos últimos quatro anos, 

basta consultar o Inventário. Elencou alguns exemplos: O Antigo Mercado; aquisição de 

três contentores; mobiliário para o mercado; aquisição de televisão e disse estar a elencar 

de memória.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Realçou que “se hoje a Junta de Freguesia cessasse funções, estava com o 

património bem enriquecido”. Disse que tinha sido relatado que existia a necessidade de 
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atualizar o inventário “não nas rubricas introduzidas entre 2017 e 2021 mas nas rubricas 

anteriores, ou seja equipamento que está obsoleto, depreciado e outro que não se conhece 

o paradeiro”. Há necessidade de atualizar o inventário, pois nele constam artigos com 

vinte ou mais anos. Vinca a necessidade de “apresentar um inventário mais atualizado”. 

Diz ser obrigação do Executivo responder sobre os dados apresentados, mas tem 

dificuldade em falar sobre o que é anterior a 2017. “Não há nenhum anátema sobre isso, 

nem nenhuma suspeita, mas é a necessidade normal de atualizar. Vamos dar um exemplo: 

uma televisão que, entretanto, avariou, ainda consta do inventário, já não serve para 

nada, tem de ser retirada”.  -----------------------------------------------------------------------  

Disse querer assumir um compromisso com a Assembleia que iria fazer a 

atualização futuramente.  --------------------------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção do presidente da Junta inscreveu-se a deputada Sónia 

Mendes do PSD, a quem foi dada a palavra.  ---------------------------------------------------  

“Senhor presidente. Vou ser um bocado repetitiva, mas é no bom sentido, como 

sempre. Em relação à aquisição das bicicletas elétricas na altura da inauguração, no 

Parque, em que também estive presente, numa iniciativa que me agrada, o presidente da 

Junta falou que as mesmas iam ser postas para a população.” ------------------------------  

Como o equipamento designado de estação tinha sido deslocado do seu local 

inicial, por pessoas estranhas, agora gostaria de saber se as bicicletas têm sido utilizadas 

pela população e gostava de saber em que moldes é que as mesmas podem ser utilizadas 

e passar a informação ao público porque “acho que está um investimento bem feito e que 

deveria ser melhor divulgado. Houve aquele passeio, foi um bom passeio, mas também 

ficamos por ali e acho que é uma iniciativa que devia continuar e também gostaria de 

saber no dia-a-dia, quem é que anda com elas, se os taipenses as têm requisitado, como 

se faz a requisição das mesmas”.      -------------------------------------------------------------  

No final da intervenção o presidente da mesa disse que estas questões deveriam 

ter sido levantadas no ponto anterior. O presidente da Junta prontificou-se a responder no 

ponto seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto seis - Apreciação e votação das demonstrações de relato relativas ao 

ano de 2021.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Depois de dar conta aos deputados e à Junta de Freguesia dos tempos a que 

tinham direito, o presidente da Mesa deu a palavra ao presidente da Junta de Freguesia, 

para introduzir os assuntos que constam dos documentos e que são:  ------------------------  

Relatório de Atividades do ano de 2021;  --------------------------------------------  

Relatório de Gestão do ano de 2021;  -------------------------------------------------  

Demonstrações de:  ---------------------------------------------------------------------  

Desempenho Orçamental;  -------------------------------------------------------------  

Execução Orçamental de Receita e de Despesa;  ------------------------------------  

Modificações Orçamentais de Receita e de Despesa;  ------------------------------  

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos;  ---------------------------  

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos ------------------------------------  

Fluxos de Caixa;  ------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria;  --------------------------------------------------------------  

Transferências de Receita e de Despesa.  ---------------------------------------------  

Foi dada a palavra ao presidente da Junta. Disse:  -----------------------------------  

“Queria começar por dar nota que este Relatório de Gestão e de Atividades, é 

um relatório que tem duas equipas diferentes, distintas, uma vez que o ano de dois mil 

vinte e um, foi um ano que ficou marcado por eleições autárquicas. Apesar do presidente 

da Junta ter sido reconduzido nessa função houve elementos que cessaram funções e há 

elementos que tiveram a responsabilidade de gerir a Freguesia nos últimos três meses do 

ano. E nessa justa medida, cumpre-me também aqui, agora que se encerra esse ciclo, dar 

um agradecimento público, mais uma vez, quer ao senhor António Joaquim Oliveira quer 

à Cristina Marques pelo trabalho que desenvolveram não só nos primeiros dez meses do 

ano mas também nos três anos anteriores e, sobretudo, na forma como ajudaram a Junta 

de Freguesia a passar de testemunho nas funções que exerceram até outubro. Também 

um agradecimento aos recursos humanos aos trabalhadores da Junta de Freguesia que 

foram incansáveis em todos os momentos e também merecem esse nosso registo no ano 

de 2021 que foi um ano muito complicado, pois tivemos um conjunto de concretizações a 

realizar. E, eu tinha escrito aqui nas minhas notas que de facto nós deixamos em 2021 

uma freguesia mais rica. Mais rica nos pontos de vista daquilo que são os projetos 

imateriais que concretizamos: o mercado, a requalificação de diversas ruas da nossa 
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freguesia desde logo aquelas que foram intervencionadas pela Câmara Municipal e 

também aquelas que foram diretamente realizadas pela Junta de Freguesia, aquilo que 

fizemos no subsolo com a ampliação da rede de saneamento que neste momento tem uma 

cobertura de quase cem por cento; os alargamentos dos parques de lazer; a 

requalificação e reabilitação da zona ribeirinha e fazer com que as pessoas viessem de 

novo conviver com esse património que era de há muito reclamado pelas pessoas e 

portanto creio que o ano de 2021 foi a conclusão de quatro anos de mandato e foi um 

ano extraordinário relevante e que para nós que estivemos no Executivo ficará na nossa 

memória como o ano de concretização de muitos projetos que sonhávamos há muitos 

anos e que finalmente foram concluídos e que não são de ninguém em particular, mas 

são de todos e para todos.  ------------------------------------------------------------------------  

Depois dizer que, do ponto de vista financeiro a Freguesia apresenta uma 

situação financeira muito estável, que tem expressão em dois indicadores muito 

importantes. Desde logo é a capacidade de nós libertarmos receita corrente para 

investimento, ou seja, depois de pagarmos aquilo que são as funções quotidianas, os 

salários a água a luz o ano de 2021 foi um ano extraordinário e nós conseguimos libertar 

das receitas correntes para fazer investimento, para ampliar aquilo que é o património 

da nossa Freguesia, mas também a relação entre as despesas correntes e as despesas de 

capital, no orçamento global da Junta de Freguesia nós investimentos 73% do 

Orçamento e apenas tivemos 27% de despesas correntes. ------------------------------------  

Claro que, para sermos rigorosos há aspetos que nos preocupam já o disse 

anteriormente mas não queria deixar de os elencar aqui no relatório de gestão. Um foi a 

perda de receita da feira semanal, o encerramento por força da COVID 19, que implicou 

uma perda significativa. É verdade que a Câmara Municipal cobriu aquilo que foram as 

isenções estabelecidas para os Feirantes que não pagaram as suas taxas em 9 meses do 

ano mas em 3 meses do ano em que a Feira esteve encerrada, isso sim, ficou uma perda 

de receita para a Freguesia. Houve também aqui alguns aumentos de despesas, coisas 

que não estávamos a contar mas que tinham de ser feitas. Há também rubricas em que 

nos desvaímos porque no início do ano havia ainda alguma incerteza, designadamente 

com as despesas do COVID 19 e na área social, bem como nas comemorações do dia 19 

de junho que tinham sido interrompidas mas que acabamos por comemorar, e bem, no 
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ano de 2021 mas em regra geral digamos que a situação financeira é sólida devo 

reconhecer que houve uma gestão muito prudente e criteriosa, que são as despesas 

correntes e conseguimos, apesar da pandemia, concretizar grande parte daquele que 

eram os objetivos que era aquilo que nos tínhamos comprometido a fazer e que fizemos 

na perspetiva. É com satisfação que apresentamos este relatório de atividades.  ----------  

Dar uma nota final, ainda, às perguntas que ficaram por responder tem a ver 

com o retomar da monitorização do rio que já tínhamos iniciado esse plano há dois anos, 

mantivemo-lo para este ano de 2022 e aquilo que nós estamos a fazer é uma amostragem 

na Praia Seca e vamos agora começar amostragem numa perspetiva de criar histórico 

também para a Praia Fluvial que é a nossa praia primitiva. Nós fazemos a recolha das 

análises de acordo com a norma e o método de recolha que a Lei determina, mediante a 

norma que é dispensada pela Agência Portuguesa do Ambiente e ela é feita no período 

da época balnear, quinzenalmente.  --------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão das bicicletas se me perguntam a mim, direi que é um 

projeto que eu acarinho muito, aliás até devo ser um dos maiores utilizadores, procuro 

fazer sempre uma volta pela margem do rio para ver se as margens estão cortadas, se os 

passeios estão limpos, se há ervas daninhas, se a relva da praia seca está cortada ou se, 

como o professor Fonseca defende que se deve deixar crescer um bocadinho mais, porque 

são ervas espontâneas e ajudam a biodiversidade. Os próprios funcionários quando 

precisam de se deslocar em serviços externos, vão usando a bicicleta, tenho pena mas 

reconheço, que será precisa uma maior divulgação, mas também não devemos esquecer 

que a seguir ao verão tivemos um período de confinamento, o período de inverno é o mês 

menos convidativo vamos agora começar, com a primavera, algumas iniciativas de rua 

e também está a promoção do uso da bicicleta que está disponível para todos os cidadãos, 

aliás nós na norma que está disponível aplicamos a exclusão de cidadãos de fora da 

Freguesia mas estamos a permitir, que os cidadãos de fora utilizar também as bicicletas, 

estão disponíveis no horário de expediente da Junta de Freguesia não tem custo 

absolutamente nenhum, basta assinar um termo de responsabilidade para quem quiser 

usar. O objetivo era para quê, para que nós no final do projeto, o projeto era 

desenvolvido pela Greatgreen e foi apresentado, nós tivemos dois passeios de quatro 

previstos fizemos apenas dois, vamos fazer dois este ano mas a ideia era que nós 
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pudéssemos constituir um grupo informal que pudesse liderar o próprio projeto. A Junta 

de Freguesia se vocês pensarem que têm mais tempo disponível para utilizar as bicicletas 

ao fim de semana e a Junta de Freguesia está fechada, portanto a ideia era que nós 

pudéssemos arranjar uma estrutura, associativa ou um grupo informal de utilizadores 

que também ajudassem na divulgação da utilização desta mesma iniciativa.  --------------  

Quanto à questão da estação, pegaram nela e colocaram-na no meio do parque, 

nós reforçamos e está no sítio e a funcionar e é uma coisa boa. Estive em Esposende e 

levei as bicicletas e andei a procurar um sítio para encher os pneus da bicicleta e em 

Esposende onde tem uma rede clicável até considerável e não tinha. E sendo este um 

ponto estratégico da Ecovia e ainda esta semana tivemos informações que o 

financiamento estava garantido para investimento na margem do rio, pela Câmara 

Municipal, este equipamento dá-nos visibilidade nesse pondo de vista. É um ponto que 

pode ser o que eu tenho chamado assim: o ponto zero da Ecovia vai haver sempre esta 

discussão porque há sempre alguém que gostaria que começasse em determinado sítio, 

mas não interessa se é o início se é o fim, o que interessa é que o ponto zero seja aqui e 

é nisso que estamos a trabalhar. E portanto era isto que tinha para dizer”.    -------------  

Terminada a intervenção do presidente da Junta inscreveram-se para intervir os 

deputados Sónia Mendes, Augusto Mendes e Manuel Ribeiro.  ------------------------------  

Dada a palavra à deputada Sónia Mendes, esta disse:  ------------------------------  

“Senhor presidente então, neste momento, com requisição prévia não se pode 

usar num sábado de manhã, com requisição com antecedência?”  --------------------------  

Tendo o presidente da Junta confirmado a afirmação da deputada Sónia Mendes, 

foi dada a palavra ao Deputado Augusto Mendes, que fez a intervenção escrita que será 

junta à presente ata. Disse: ------------------------------------------------------------------------  

“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e demais membros da mesa, 

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia e demais membros do Executivo, 

Senhoras e senhores deputados,  ------------------------------------------------------  

Caros Taipenses,  -----------------------------------------------------------------------  

Comunicação social que acompanha esta Assembleia,  ----------------------------  

Analisamos hoje, nos documentos que nos são apresentados, o trabalho da 

Junta de Freguesia no ano de 2021, ano este que mais de um ano de continuidade foi um 
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ano de transição fruto das eleições autárquicas que aconteceram no mês de Setembro. 

Foi assim também, como diz o relatório, um ano de fim de ciclo onde foi possível terminar 

alguns dos projetos dos últimos 4 anos. Mas ainda assim um ano muito difícil ainda 

devido aos constrangimentos da pandemia COVID19.  ---------------------------------------  

É possível, com a análise deste relatório, perceber o porquê de os Taipenses 

estarem agora mais orgulhosos da sua terra. Porque quem cuida do que é nosso cuida 

de nós!  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Podemos sentir ao ler o documento que a junta de freguesia tem bem definidas 

as suas áreas de atuação. A cultura, o turismo, o ambiente, a educação, a mobilidade, o 

urbanismo, o associativismo, o desporto, a proteção civil e a ação social são os pilares 

de um trabalho que abrange todas as áreas que à nossa qualidade de vida diz respeito. 

E é a procura da melhor qualidade de vida dos cidadãos que deve ser o motor de um 

trabalho autárquico. E isso está bem patente quando, orgulhosamente, percorremos 

agora a nossa zona ribeirinha desde a praia seca até às Levadas. Mais do que a 

recuperação da margem, o trabalho que está a ser feito de sensibilização ambiental 

permite-nos olhar o futuro de cabeça levantada e com certeza de que o trabalho feito terá 

continuidade nas gerações vindouras.  ----------------------------------------------------------  

Neste âmbito foi dado mais um passo da mais elementar importância: a criação 

do gabinete de arboricultura da freguesia. Um projeto pioneiro que é totalmente 

justificado pelo imenso parque arbóreo da nossa vila que tinha um cuidado deficiente. 

Nem todo o trabalho está feito, mas o que já foi possível fazer teve critério e isso é notório. 

Garantimos também na nossa vila que as próximas gerações têm as melhores 

escolas para preparar o seu futuro. Escolas de excelência, pais interessados e quadros 

de excelência que nos permitem olhar o futuro com confiança.  -----------------------------  

Queremos dar às nossas crianças uma visão de futuro para a nossa vila também 

na mobilidade. Uma vila menos dependente do automóvel só será possível com a criação 

de condições para modos de mobilidade sustentável. Não é de um dia para o outro mas 

o que queremos mostrar aos nossos jovens é que temos essa possibilidade e queremos 

lutar por ela.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Não podemos falhar! Com a transformação que continuamos a trilhar na nossa 

vila, depois da Alameda Rosas Guimarães e toda a zona envolvente, do mercado, de toda 
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a zona da Charneca, da Quintã, da Lama e de outras zonas, temos agora de continuar a 

acompanhar as obras do centro para que estes desígnios não atrasem a transformação 

que queremos para o nosso estilo de vida. Percebemos que existe no acompanhamento 

da obra do centro uma certa dificuldade, até pela dimensão da obra, mas acreditamos 

que teremos um final feliz. ------------------------------------------------------------------------ . 

È notória também a continuidade das políticas de facilitação da mobilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida, eliminando barreiras e colocando utensílios de 

apoio à mobilidade como são os corrimões colocados em vários locais da nossa vila. ---  

No que à nossa população idosa e mais desfavorecida diz respeito o gabinete 

de ação social, com toda a discrição que lhe reconhecemos, tem feito um trabalho notável 

de acompanhamento e sinalização das situações mais complexas. O espaço de convívio 

sénior é já um espaço de referência que permite a uma franja da população combater a 

solidão e lhe permite ter atividades lúdicas, culturais e desportivas que de outra forma 

não teriam acesso.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Os domingos ativos e as aulas de zumba ganharam já o seu espaço e são já 

indispensáveis à saúde dos utentes destas aulas.  ----------------------------------------------  

No relatório de gestão apresentado devemos aqui salientar a clareza do mesmo. 

Pudemos neste relatório perceber o rigor na execução e as dificuldades tidas do lado da 

receita, num ano ainda muito marcado pela pandemia.  --------------------------------------  

Mas numa análise cuidada temos duas questões a deixar à Junta de freguesia: 

No ponto referente à feira semanal podemos ver que há efetivamente muitos 

lugares disponíveis, o que reduz a receita. Quando irá ser possível reverter esta situação 

e atribuir lugares na feira semanal?  ------------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção de Augusto Mendes foi dada a palavra ao deputado 

Manuel Ribeiro, do PSD, que proferiu as seguintes declarações que, apesar de escritas, 

não foram facultadas à Mesa da Assembleia. Disse:  ------------------------------------------  

Senhor presidente da Assembleia e restantes membros. Já que estou dispensado 

das felicitações aos restantes vou iniciar.  ------------------------------------------------------  

Qualquer apreciação a um relatório de atividade de 2021 deve ser reportado a 

todo o mandato de 2017 a 2021. E é neste contexto que se vai inserir a nossa intervenção. 

Como disse, e eu repito, o senhor presidente da Junta, as obras são de todos e as obras 
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são para todos. Neste mandato e não só em 2021, portanto entre 2017 e 2021 queremos 

isolar, queremos discutir, três obras. Duas que se concretizaram e que estavam nas 

promessas eleitorais do Partido Socialista e da Junta e depois de ser Junta de Freguesia 

e duas que se concretizaram, mas concretizaram, como sabe, a Junta de Freguesia e o 

próprio PS de forma que a oposição não está de acordo e vamos explicar bem porquê. 

Ora, só para contextualizar, dizendo que a Alameda Rosas Guimarães é uma obra de 

2012. Eu já nem digo o projeto. Era uma obra para ser executada em 2012. Que a 

Câmara dolosa e conscientemente adiou e só veio a ser concretizada em 2021. A 

requalificação do Mercadinho, é uma aspiração antiga dos Taipenses, claro que o senhor 

presidente da Junta vai dizer ‘está bem mas fui eu que a concretizei’, está bem. Mas 

concretizou-a em que termos? Obedeceu a uma ideia que não apoiamos. E não apoiamos 

por ser um edifício que devia estar no seu todo ao serviço do interesse público, o que 

manifestamente não acontece. Nos seis, sete, oito meses de abertura ao público, é notório 

que nestes meses passados veio a revelar-se que é notório que é uma estrutura para estar 

aberta não mais de seis meses por ano. Tal condicionamento põe em causa a viabilidade 

do projeto e a sua rentabilidade, já que esta foi uma prioridade da Junta de Freguesia. 

Reconstruir um edifício público para arrendar a atividades que as Taipas dela não 

carece, não nos parece no bom sentido. O serviço público, terá de concentrar recursos 

para o próprio serviço público de outra forma não poderia beneficiar deles. Não parece 

bares sejam eles (…) cumpram esse desiderato do serviço público, aliás atividade 

amplamente coberta na vila e na freguesia. Uma outra requalificação urbana, muito 

apregoada, e que o tempo se encarrega de revelar a sua verdadeira natureza é a Alameda 

do Parque. Se os passeios em alcatrão, já dá uma ideia negativa da qualidade da 

intervenção, todas as restantes soluções encontradas ajudam a concluir pela 

oportunidade perdida para se fazer uma requalificação que dignifique as Taipas. As 

Taipas não foram dignificadas com a requalificação da Alameda do Parque, atual 

Alameda Rosas Guimarães. Para isso contribui a aplicação de material defeituoso que o 

próprio empreiteiro estragou, referimo-nos às guias que gravitam na borda dos passeios 

e do jardim central. A requalificação como desinformadamente se apregoa, não foi a 

pensar nas pessoas. Às pessoas, aos cidadãos foi retirado espaço de circulação central 

que os passeios eliminados. Há menos espaços para as pessoas, os passeios estão 
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lançados pela zona de proteção das árvores. Os passeios que (…). A acrescer a isto os 

estacionamentos diminuíram em relação aos que existiam antes. Sendo a requalificação 

pretendida também concretizou a ideia, aliás boa, de contribuir para Taipas a Florir. A 

Alameda está transformada em espaços de erva daninha que cresce a olhos vistos. A 

relva semeada por processos modernos, já se extinguiu e agora crescem ervas daninhas. 

Mais controverso é a eliminação do quarteirão junto ao Parque de Lazer. Se se pretendia 

criar uma zona de proteção do Parque de Lazer o objetivo foi conseguido. Se quis 

aumentar o parque de lazer o objetivo frustrou-se pois a existência de alcatrão retira-lhe 

qualquer veleidade nesse sentido. Tem de se dizer que o parque de Lazer está mais 

inseguro, pelo facto, mal ou bem, dos automóveis não puderem circular, até à zona da 

sua borda, que é a zona em terra propriamente dita.  -----------------------------------------  

E se isto foi o que fez em termos de promessas eleitorais deverá ser assinalado 

que a Casa Mortuária não foi construída, sendo, portanto, uma promessa não cumprida. 

E se for construída, não é uma obra pública, no seu exato sentido. A Igreja Católica, e 

muito bem, não deverá prescindir de manter os seus símbolos, numa estrutura em que é 

dona da obra. Por outro lado, os crentes de outros credos, não vão querer ser velados 

com os símbolos de outras religiões. Em conclusão: a Casa Mortuária é uma obra da 

Igreja Católica com a colaboração da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal, 

como poderia ser de algum patrocinador privado, pelo que, mesmo a ser construída pela 

Igreja Católica a Casa Mortuária será sempre uma promessa não cumprida, ou quando 

muito será uma promessa usurpada como é costume do Partido Socialista que assume 

como suas construções de outras entidades.  ---------------------------------------------------  

Por outro lado um dos problemas das Taipas e que não se resolveu no mandato 

e que cada vez continua a ser um problema cuja atividade impõe uma atividade intensa 

é a mobilidade das Taipas. Mesmo que passe o problema da mobilidade neste momento 

foi o ter-mos as obras do centro. Mas antes de ter-mos as obras do centro, já tínhamos 

problemas de mobilidade acentuados. Temos filas, às horas de ponto, que as pessoas a 

passar nas Taipas demoram muito tempo, já passamos todos por essa experiência. Nos 

últimos tempos houve uma alteração com a concessão dos transportes públicos e pelo 

que nos é dado perceber, estas concessões, esta nova concessão, os horários previstos, 

os autocarros disponíveis para cumprir o serviço público não vão resolver o problema 
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da ligação Taipas e Guimarães. Isto é: o que se pretende é que o automóvel individual 

seja prescindido no futuro, no presente e no futuro, mas isto é um trabalho que demora. 

Se ele não tiver horários frequentes. Se ele não tiver preços acessíveis nos transportes 

públicos e se eu não vou levar, nos transporte público um local mais perto para onde me 

dirijo eu não vou utilizar o transporte público, vou optar pelo transporte individual. E 

portanto os problemas de trânsito, os problemas de engarrafamento, os problemas de 

poluição e tudo o que rodeia estes factos vão continuar a existir. É importantíssimo para 

o concelho, é mais importante ainda para a Taipas que este problema de mobilidade seja 

resolvido. Nós sabemos que temos aqui um ponto negro, que é o ponto negro da passagem 

da EB23 principalmente em horas de ponta e este problema é um problema de quatro 

anos, de oito anos e por aí adiante. E não vemos propostas, não vemos alternativas, 

digamos assim como disse o deputado José Maria, numa altura que temos a Câmara, 

temos a Junta de Freguesia, temos o Governo do País, não há desculpa para não 

resolvermos este problema. -----------------------------------------------------------------------  

E é estas interpelações que fazemos à Junta de Freguesia, que estendemos à 

Câmara Municipal e ao Governo, porque só assim é que conseguimos umas Taipas 

melhor e sem prejuízo de tudo e agora viro-me ali para o deputado Horácio Nogueira, 

sem prejuízo de tudo faz bem e há muita coisa que faz bem, mas não queiram que seja a 

oposição que venha cá elogiá-los. Muito obrigado”.  -----------------------------------------  

Terminada a intervenção, o deputado Augusto Mendes pediu a palavra para 

interpelar o orador anterior. 

Disse: “Ora vamos cá resumir a intervenção do Dr. Manuel Ribeiro. O que foi 

bem feito foi a Câmara ou o Governo, o que é mal feita é a Junta de Freguesia. Só 

algumas questões concretas. Em relação à obra da Alameda, sei que o Dr. Manuel 

Ribeiro agora não tem crianças daqui a pouco outra vez e se calhar vai dar valor ao que 

lá está. Concorda ou não concorda, para as crianças, aquele último canteiro é uma zona 

excecional para utilizar agora essas brincadeiras novas que eles têm trotinetes, 

Hoverboard e bicicletas, no nosso tempo era só bicicletas. Agora há outras coisas que… 

concorda ou não concorda que aquela zona é excecional para isso. Segunda questão. Na 

Alameda em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 só até outubro, quem era o Executivo 

que depois não teve a competência para fazer avançar um projeto aprovado, visto por 
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todos, que estava bem feito e depois não avançou. Só avançou em 2021. Depois outra 

questão, a do mercado. Além de tudo o que lá está, está uma obra que devemos ter 

orgulho pelo que lá está feito a utilização que tem foi aquela que foi proposta aos 

taipenses, nós não dissemos que íamos por lá uma mercearia e depois pusemos a zona 

de restauração. Não. Desde o início que estava e não sei se o Dr. Manuel Ribeiro esteve 

atento à parte do Relatório por causa da receita. Se calhar esteve atento. Depois uma 

última questão que foi uma intervenção feita aqui que o senhor entrou com ela que é as 

competências que é o principal que se esteve aqui a discutir, que é competências. Foi 

dito aqui que na questão da zona ribeirinha, já na altura ‘foi pensado pedir dinheiro à 

APA, mas a Câmara é que ia fazer porque a Junta não tinha competências para isso’. 

Mas esta Junta teve competência para isso. A Junta foi à APA buscar o dinheiro. 

Competências. Competências. Essas são as grandes diferenças que devemos ter em conta 

nas situações que temos”.  ------------------------------------------------------------------------  

Terminadas as intervenções por parte dos grupos parlamentares foi dada a 

palavra à Junta de Freguesia para responder às questões colocadas.  ------------------------  

O presidente da Junta disse:  -----------------------------------------------------------  

“Queria começar por dizer, uma coisa que acho que é por demais evidente. A 

Junta de Freguesia não trabalha para os elogios. Nem para os elogios de quem suporta 

a Junta de Freguesia, nem muito menos da oposição. Mas também lhes quero dizer que 

de vez em quando um elogio, também adoça a boca e portanto não se sintam 

desconfortáveis. Se acharem que devem criticar critiquem que não há problema nenhum, 

se puderem de vez em quando elogiar, nós também agradecemos.  --------------------------  

A segunda coisa para dizer, que há uma questão de princípio que nos tem 

norteado e que está muito bem sintetizada na frase que o senhor deputado Manuel 

Ribeiro, também replicou ou citou, que é ‘as obras são de todos e são para todos’, é isso 

que nós temos dito. E isso contrasta bem com uma certa forma de estar na vida que é a 

ideia de que ‘eu, eu, eu, eu, eu fiz, eu disse, eu.’. Está a ver. Nós contrastamos isto, porque 

esta é a grande diferença. E esta diferença, é uma diferença que às vezes parece pequena 

mas é uma grande diferença e está bem expressa na intervenção excecional que o 

Augusto Mendes aqui nos deixou sobre a visão que tem para a nossa comunidade. A visão 

que nós temos para a nossa comunidade. Eu fico muito triste quando vejo alguém dizer 
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que as bicicletas elétricas não servem para nada. Não. Não foi a Sónia que disse isso. 

Estou a dizer que fico triste quando dizem que as bicicletas elétricas não servem para 

nada. Eu fico muito triste quando nos dizem que reabilitar um edifício que estava 

degradado há doze anos, não serviu para nada; ou que melhorar um espaço que pode 

não ser perfeito mas que hoje dá condições que não tínhamos, que foi um erro. Quer 

dizer, não é possível nós chegarmos a esse nível. A crítica é legítima, a diferença é 

legítima agora o que não é legítimo é que nós não sejamos intelectualmente honestos. 

Sobretudo quando nós também temos uma responsabilidade, senhor deputado. Porque é 

assim. Eu custa-me muito andar para traz, já aqui disse isto várias vezes e até sou capaz 

de reconhecer que alguns dos senhores deputados da bancada da oposição têm de andar 

para a frente, isto é: tenham esquecido o passado o seu próprio passado e queiram olhar 

para a frente e para o futuro. Mas a verdade é que não é assim em todos. Aliás eu aqui 

direi que a oposição anda a duas velocidades diferentes. Há uns que ainda estão no 

passado, há uns um bocadinho agarrados ao passado e tentam agarrar o futuro e há 

outros que já veem o futuro. Normalmente até gosto de me centrar naquilo que é positivo 

e não é negativo, mas há uma marca, senhor deputado, que nós estamos a pagar hoje. E 

vamos pagar para futuro. Eu carrego-a e ajudo a carrega-la mas a culpa não é minha. 

Isso tem a ver com a ausência de firmeza da Junta de Freguesia e firmeza não é para 

levantar a voz, firmeza não é berrar, firmeza não é ameaçar, isso não é firmeza. Isso é 

fraqueza. A firmeza é nós sermos conscientes, críticos daquilo que temos de fazer, 

demonstrar e no limite, se não conseguirmos mudar, ninguém é imune em falhar, naquilo 

que são os seus objetivos, mas sair de consciência tranquila de que fizemos tudo para 

que a decisão fosse diferente. O senhor presidente da Assembleia de Freguesia leu uma 

carta que a Junta de Freguesia mandou para a Câmara, que tinha a ver com a 

possibilidade da Câmara adquirir o Hotel, para nele instalar uma residência 

Universitária. Nós fazemos coisas e conseguimos. É um erro da Câmara Municipal, na 

nossa perspetiva. Mas nós fazemos. Sinalizamos esse problema, dissemos como 

queríamos que fosse no futuro. O que é que a Junta de Freguesia em 2012 disse sobre o 

projeto da Alameda. Não disse nada. Eu tenho memória. Esse projeto foi apresentado 

nos Banhos Velhos, uma sexta-feira à noite e a Junta de Freguesia não esteve. O que é 

que a Junta de Freguesia disse sobre o projeto do Centro? Disse que estava tudo perfeito, 
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não havia necessidade de mudar. Que era um projeto extraordinário. Eu recordo-me do 

que dissemos, sei o que escrevemos, está documentado. E sei que esses problemas – 

alguns deles, também é bom dizer que não os identificamos a todos, não somos os 

suprassumos disto – mas algumas das coisas que nós identificamos, incluindo as questões 

relacionadas com a mobilidade e que não estavam acauteladas no projeto do Centro 

podiam e deviam ter sido objeto de batalha do Executivo anterior e não foram. E eu 

pergunto: o senhor disse e disse bem. O problema de mobilidade das Taipas hoje está 

mais atualizado por causa das obras do Centro, mas eles não aconteceram agora, eles 

já existiam. O que é que foi feito antes por parte da Junta de Freguesia? Que 

manifestação de intenção é que houve? Porque eu não conheço. Está escrito? Eu não 

vejo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuaram sempre agarrados a uma proposta, o que é legítimo, à proposta 

que vem de dois mil ou 1990 que era a ligação direta através de Brito à Autoestrada e 

nunca saíram daí. Foram incapazes de dizer que a realidade mudava e com ela era 

necessário também adaptá-la à nova situação e encontrar alternativas. E portanto nós 

temos duas formas estar na vida, que é, nos acomodarmos à facilidade que é a crítica e 

não apontamos soluções - eu contínuo a dizer – não ouvi nenhuma solução hoje, peço 

desculpa mas eu não ouvi ou então procurarmos encontrar soluções. Olhe ainda há duas 

semanas estivemos reunidos com a Divisão de Trânsito, como está aí no Relatório de 

Atividades e sobre a questão da EB 23, fizemos uma proposta concreta e acho que vamos, 

também volto a dizer, com dificuldade, já tivemos que nos bater, porque a resistência à 

mudança foi grande que é inverter – a proposta até nem é nossa é de um cidadão, é bom 

que se diga isto - o sentido de acesso ao Parque da EB 2,3. Ou seja em vez de o acesso 

ser feito pela entrada atual ser feito ao contrário que permite que os Pais que levam os 

filhos à escola estacionem logo na primeira linha, depois o segundo na segunda e o 

terceiro estaciona mas já na faixa de rodagem. Ora bem isto não devia ser uma questão 

prioritária uma questão de civismo quem quer deixar o filho e utiliza a faixa de rodagem, 

por mais que sejam os mecanismo que as entidades públicas usem não há forma de 

resolver isto. Temos também uma proposta que tenho de tentar mobilizar os meus 

contactos que foi uma proposta da Junta de Freguesia já de 2018 sobre um estudo de 

mobilidade que apresentamos na Câmara Municipal que fez chegar às Infraestruturas 
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de Portugal e teve uma primeira resposta negativa mas a Câmara aumentou e tem a ver 

com eliminar todos os cruzamentos da variante à esquerda ou seja todos os carros que 

queiram mudar de sentido são obrigados a ir à rotunda e circular ou seja devem servir 

a fluidez de trânsito eliminar os semáforos com exceção da EB23 mas que pode ser 

eliminado o seu funcionamento em contínuo sendo acionados apenas ao toque da 

passagem pelos alunos porque é uma zona de escola mas que permita a fluidez. Quando 

nós reunimos com a Guimabus agora no sentido de avaliar o circuito a avaliar é no 

sentido de também vos transmitir alguma informação que nos vai chegando algum mas 

também vos quero dizer que não houve muitas reclamações dos cidadãos. Aliás eu acho 

que uma das grandes dificuldades que temos hoje é falta de informação. Por isso é que 

nós, no dia 23 ou 26 agora não posso precisar, vamos promover uma discussão pública 

com a Guimabus para chamar os cidadãos a virem dar os seus contributos a 

compreenderem melhor como é que a rede está a funcionar que esses contributos possam 

ajudar a melhorar porque parece-me que não é por falta de oferta de horários. Nós 

identificamos alguns problemas mas podemos depois falar melhor sobre isso.  -----------  

A Via do Ave Parque. Perguntam-me a mim, eu estou à vontade sobre isso. A 

Via do Ave Parque vai resolver os problemas de trânsito na Nacional 101? Não vai. Vai 

resolver o problema da utilização de veículos próprios na EN 101? Não vai. Vai resolver 

os problemas que tornam o transporte público na Estrada Nacional 101 pouco atrativos 

porque não tem uma via dedicada para os transportes públicos? Não vai. Era preciso 

uma via dedicada de Taipas a Guimarães, só para os transportes públicos, para que 

chegasse rápido. Mas a resposta não pode ser a que o PSD deu, que é a proposta de 

aumentar o número das faixas de rodagem. Criar mais condições para trazermos mais 

carros. Não. É precisamente apertarmos a malha e dedicarmos o investimento aos 

transportes públicos. Na minha perspetiva, que só me vincula a mim, a intervenção que 

deve ser feita na Estrada Nacional 101 é criar uma via dedicada aos transportes públicos. 

Para que não hajam paragens nos semáforos normais, para que não hajam paragens fila 

com fila para que sejam mais atrativos. E depois também por uma questão de crer. Não 

se esqueçam que o transporte público não tem só em conta a comodidade tem uma 

questão de preço. Quando nós vemos a escalada do preço do petróleo, no final do mês 

faz a diferença e portanto vamos ver também qual é o comportamento disto se há algo 
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que a concessão trouxe de novo, é um preço mais competitivo. Sobretudo para quem 

mora aqui nas Taipas.  ----------------------------------------------------------------------------  

Duas notas finais relativamente ao Mercado e à Casa Mortuária. Para quem 

escreve o que eu vou lendo e diz o que eu vou ouvindo sobre a racionalidade do 

investimento público eu acho que o senhor deputado Manuel Ribeiro devia vir aqui e 

dizer assim: isso não é nada de uma Junta socialista. É o contrário. A Junta Socialista 

devia crer chegar ver e fazer as obras despesistas e o que nós fizemos foi o quê? Pegar 

numa iniciativa que é meritória da comunidade, que é a casa de uma instituição religiosa, 

certo, tem esse objetivo e foi racionalizada num investimento público. Aqui usa-se mesmo 

esta expressão. Porque é que cada um há de ter a sua capelinha? Se podemos ter um 

espaço comum, que é partilhado por todos e o senhor sabe, eu já lhe disse isto várias 

vezes, já veio aqui o Protocolo, ou o senhor ou não acredita naquilo em que vota ou então 

eu não sei. Aquele espaço é para ser utilizado por todos os credos. É assim que está no 

Protocolo para ser firmado com a comissão fabriqueira.  ------------------------------------  

Uma nota final em relação ao Mercado, não sei se vou ter outra oportunidade 

ou não. Nunca nos vamos entender, não vale a pena. Eu já disse tudo o que tinha a dizer 

nós tínhamos um projeto, agora não vamos confundir a beira da estrada com a estrada 

da Beira. Aquele espaço não está a ser utilizado seis meses por ano. Os concessionários 

privados estão a usá-lo, na minha perspetiva mal, mas também podemos ir lá apenas 

numa parte do tempo ou do dia. Agora não vamos diminuir o que estamos a fazer no 

outro lado. O Espaço de Convívio Sénior, o teatro ATrama, os rotários, as sessões de 

esclarecimento público que nós vamos fazendo, aquele espaço, olhe está aqui um 

representante de um grupo informal que já utilizou aquele espaço que é para a 

comunidade e vem agora aí o tempo maior, o tempo melhor”.  ------------------------------  

Tendo sido indicado que terminara o seu tempo, o presidente da Junto terminou 

a sua intervenção, tendo o presidente da Mesa indicado que se procederia à votação do 

ponto em discussão. Nessa altura o deputado Manuel Ribeiro inquiriu o presidente da 

Mesa, perguntando se não tinha direito à palavra, depois da intervenção do presidente da 

Junta e do deputado Augusto Mendes, para dar resposta aos mesmos.  ----------------------  

O presidente da Mesa esclareceu que o deputado Manuel Ribeiro, na sua 

intervenção, tinha formulado um pedido de esclarecimento à intervenção inicial do ponto, 
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feita pelo presidente da Junta, ao que este lhe teria respondido, pelo que, o ponto estava 

esgotado. Perante a insistência do deputado o presidente da Mesa leu o número 5 (cinco) 

do artigo 36.º do Regimento “Os membros da Assembleia que pretendam formular 

pedidos de esclarecimento devem inscrever-se logo que finde a intervenção que os 

suscitou, sendo formulados e respondidos pela ordem de inscrição, e por uma só vez.”-- 

Frisou que era o que estava no Regimento e que, portanto, achava que estava 

tudo esclarecido. Disse ainda “O senhor presidente apresentou o documento, os senhores 

puseram questões e ele agora está a responder, está bem”.  ---------------------------------  

Não concordando com a deliberação da Mesa continuou o deputado Manuel 

Ribeiro insistindo que “a minha intervenção, foi a intervenção do grupo, não foi do 

debate que houve depois do presidente da Junta”.  --------------------------------------------  

O presidente da Junta disse, dirigindo-se ao deputado Manuel Ribeiro, “tem de 

alterar o Regimento”, ao que o presidente da Mesa acrescentou “é. Têm de alterar o 

Regimento, Não alteram. Andam aqui há dez anos sem o alterar! Vamos passar à votação 

então”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sujeito a votação o ponto seis da Ordem do Dia, foi aprovado por oito votos a 

favor do PS e quatro abstenções do PSD.  -------------------------------------------------------  

Ponto sete - Apresentação, Discussão e Votação da Primeira Revisão 

Orçamental no Ano de 2022. --------------------------------------------------------------------  

O presidente da Mesa solicitou ao presidente da Junta para fazer uma 

apresentação o mais rápido possível ao documento, que se encontra junto à presente ata, 

ao que o mesmo respondeu:  ----------------------------------------------------------------------  

“Farei o melhor senhor presidente, sem prejudicar o direito dos senhores 

deputados poderem fiscalizar a atividade da Junta de Freguesia.”  -------------------------  

Passou a justificar a apresentação do documento.  ----------------------------------  

Existia um Saldo Transitado do ano anterior de €19.314,55 a distribuir da forma 

que se indica:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Ao nível da Despesa de Investimento €5.095,89 para a Reabilitação do 

Mercado que é a única fatura que falta e para Reabilitação e Valorização do Rio Ave 

€7.458,11”.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Do ponto de vista Despesa Corrente houve um reforço das Despesas com o 

Pessoal, para a ADSE de €1.008,00, para Atividades Culturais €5.000,00 e Atividades 

Ambientais €753,55.  ------------------------------------------------------------------------------  

 Não existindo inscrições procedeu-se à votação, tendo sido o ponto aprovado 

por unanimidade.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito - Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de aceitação 

de Delegação de Competências por parte do Município de Guimarães, na Freguesia 

de Caldelas, para Manutenção de Espaços Verdes no ano de 2022.  --------------------  

O presidente da Junta apresentou a proposta de Manutenção dos Espaços 

Verdes, similar aos anos anteriores e que segue:  -----------------------------------------------  

“Por deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, de 27 de janeiro de 

2022 e da Assembleia Municipal de 11 de fevereiro, foi aprovada uma proposta para a 

celebração de contratos de delegação de competências nas Freguesias do concelho para 

a manutenção dos espaços verdes no período compreendido entre fevereiro e dezembro 

de 2022, conforme plano de manutenção e ortofotomapa em anexo, transferindo para 

esse efeito as verbas constantes do quadro 1, igualmente em anexo.  -----------------------  

Assim, para os efeitos previstos no artigo 9º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Junta de Freguesia de Caldelas, vem submeter à Assembleia de Freguesia 

de Caldelas, a autorização para a celebração do referido contrato de delegação de 

competências.  --------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------------------------  

Luís Soares”  ----------------------------------------------------------------------------  

Apresentado o documento, não se registaram intervenções e o ponto, submetido 

a votação, foi aprovado, por unanimidade.  -----------------------------------------------------  

Ponto nove - Apresentação, Discussão e Votação da Proposta de aceitação 

de Delegação de competências ou formas de apoio, por parte do Município de 

Guimarães relativas ao ano de 2022. ----------------------------------------------------------  

O presidente da Junta apresentou a seguinte proposta:  -----------------------------  

“A Junta de Freguesia de Caldelas, pela competência que lhe é conferida pela 

alínea i) n.º 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, propôs à Câmara 

Municipal de Guimarães, que o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
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Competências para o ano de 2022, no valor de €33.495,19 tivesse como objeto a 

elaboração do projeto e execução de empreitada de construção do Parque de Lazer das 

Levadas, o projeto e Requalificação do Mercado de Frutas e Legumes da Feira Semanal, 

a empreitada de contenção de muro na Rua das Fontainhas e os trabalhos 

complementares da Requalificação do Antigo Mercado de Caldas das Taipas, conforme 

aprovação em reunião do Executivo de 22 de março do corrente ano.  ---------------------  

Assim, para os efeitos previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, a Junta de Freguesia de Caldelas, vem submeter à 

Assembleia de Freguesia de Caldelas, a proposta de que o Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências da Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2022, 

tenha como objeto a elaboração do projeto e execução de empreitada de construção do 

Parque de Lazer das Levadas, o projeto e Requalificação do Mercado de Frutas e 

Legumes da Feira Semanal, a empreitada de contenção de muro na Rua das Fontainhas 

e os trabalhos complementares da Requalificação do Antigo Mercado de Caldas das 

Taipas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------------------------  

Luís Soares”  ----------------------------------------------------------------------------  

Apresentado o documento, não se registaram intervenções e o ponto, submetido 

a votação, foi aprovado por unanimidade--------------------------------------------------------  

Ponto dez - Votação da Proposta do Partido Socialista para Constituição 

de Comissão de Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia.  -------------------  

O deputado Augusto Mendes apresentou a proposta do PS, que se anexa à 

presente ata. Disse:  --------------------------------------------------------------------------------  

“Boa noite.  ------------------------------------------------------------------------------  

Depois de na última Assembleia de Freguesia ter sido aprovada uma revisão 

do Regimento da Assembleia de Freguesia proposta pela Mesa foi demonstrado pelos 

Partidos a intenção de uma revisão mais ampla, tendo a bancada do Partido Socialista 

assumido o compromisso de incluir este ponto na Assembleia seguinte e fazer aprovar 

uma Comissão para o efeito.  ---------------------------------------------------------------------  

Queremos que este tema seja tratado com o máximo de responsabilidade por 

todos os intervenientes ---------------------------------------------------------------------------- . 



  
Assembleia de Freguesia de Caldelas 

Ata n.º 3 do mandato 2021 – 2025 – 01/04/2022  
 

 

Autenticação 

 

__________________ 

 

Página 45 de 48 

 

Assim para a constituição de uma comissão de Revisão do Regimento da 

Assembleia de Freguesia que seja efetiva e não apenas formal, como já o foi em 

legislaturas anteriores, nomeadamente na última, e não produza efeitos, propomos o 

seguinte:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a comissão inclua um membro efetivo e um suplente de cada um dos 

partidos e um Membro efetivo e um suplente da mesa:  ---------------------------------------  

Que a comissão reúna uma vez por mês podendo ter reuniões extraordinárias 

se assim for a vontade dos seus membros; ------------------------------------------------------  

Que as reuniões possam ser convocadas pela mesa da assembleia de freguesia; 

Que a proposta de revisão seja entregue para aprovação na assembleia 

ordinária do mês de dezembro de 2022.  --------------------------------------------------------  

Vou entregar a proposta ao senhor Dr. Manuel Ribeiro”.  ------------------------  

Atendendo a que a proposta foi entregue naquele momento ao PSD, o presidente 

propôs um período de 5 (cinco) minutos, para análise conjunta da proposta.  --------------  

Antes de reiniciar os trabalhos, o presidente da assembleia disse que “queria 

prolongar este interregno por mais 15 segundos só para dizer (…) que fiquei muito 

contente por ver que os senhores entre os dois, entre as duas bancadas que discutiram a 

proposta e até presumo que será uma proposta conjunta.”  ----------------------------------  

 Solicitou a entrega na Mesa da proposta para ser apresentada ao Plenário.  -----  

Ao ler a proposta e verificando que a mesma não continha nomes questionou os 

proponentes ao que estes responderam que, posteriormente, fariam chegar à Mesa da 

Assembleia os nomes dos deputados que fariam parte da mesma.  ---------------------------  

O presidente da Mesa leu a Proposta final e ao chegar ao ponto em que dizia que 

a Mesa da Assembleia de Freguesia convocaria as reuniões informou que o terceiro ponto 

da Proposta não poderia ser levado a votação atendendo a que a mesa da Assembleia não 

pode convocar, porque o Artigo 41.º do Regimento diz, no número 1, que as Comissões 

são convocadas pelo respetivo presidente, que, segundo o número 4 do Artigo 39.º cada 

comissão terá um Presidente e um Secretário designados mediante acordo entre os Grupos 

Parlamentares.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Chamou, ainda, a atenção para os números 2 e 4 do já citado Artigo 41.º, que 

preveem que as Comissões “possam requisitar, pedir, solicitar a presença nas reuniões, 
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em algumas delas ou em todas, como entenderem, pessoas especializadas em alguma 

coisa e se calhar seria de bom-tom, como a Junta de Freguesia também está implicada, 

entre aspas, no Regimento da Assembleia se calhar em alguns casos se não fosse, digo 

eu, oposição da Comissão poderão convidar a Junta de Freguesia a estar representada” 

Seguidamente foi proposta a votação da Proposta do PS, à qual se juntou as 

propostas do PSD e com as adendas sugeridas pela Mesa, tendo sido aprovada por 

unanimidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze - Eleição de um vogal da Junta de Freguesia -----------------------  

O presidente da Mesa pediu ao presidente da Junta, para apresentar a Proposta 

do membro da Assembleia que será sujeito a sufrágio secreto, para ocupar o cargo de 

Vogal da Junta de Freguesia, pelo facto da renúncia ao cargo por João Manuel Fernandes 

Silva Ribeiro. Disse Luís Soares:  ----------------------------------------------------------------  

“Senhor presidente de acordo com a proposta que aqui tenho e que entregarei 

à Mesa, propunha que a vaga do preenchimento da vacatura do Vogal João Manuel 

Fernandes Silva Ribeiro, fosse colocado a votação o nome do senhor António Augusto 

Silva Mendes.”   ------------------------------------------------------------------------------------  

O presidente da Mesa chamou a atenção dos deputados e leu a Proposta do 

presidente da junta, que se anexa à presente ata.  -----------------------------------------------  

A secretária da Assembleia distribuiu os boletins de voto pelos deputados, que, 

após expressarem o seu sentido de voto, introduziram o boletim na urna.  ------------------  

Após a votação do presidente da Mesa, foi a urna recolhida. Com a presença de 

12 deputados na sala, foram contabilizados 12 votos.  -----------------------------------------  

Contados os mesmos o deputado António Augusto Silva Mendes, teve 12 votos 

a favor, sendo, portanto, aprovado por unanimidade para Vogal da Junta de Freguesia, 

para conclusão do mandato.  ----------------------------------------------------------------------  

O deputado Horácio Nogueira pediu a palavra para intervir e consultada a 

bancada do PSD e esta não se opondo, tomou a palavra, referindo que em seu nome e da 

Bancada do PS, queria “desejar muita sorte ao Augusto foi nosso líder parlamentar com 

distinção vai-nos fazer falta mas saberemos sem dúvida e com a colaboração dele 

substitui-lo e permanecermos unidos como ele tão bem soube fazer e parabéns à Junta 

de Freguesia que vão ficar extremamente bem servidos”. ------------------------------------  
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Augusto Mendes foi convidado a tomar parte na mesa da Junta de Freguesia. --  

O presidente da Mesa disse que antes de propor da aprovação da ata em minuta, 

queria apenas congratular-se pelas duas propostas apresentadas na Assembleia. A do 

falecimento de Camilo Batista Ribeiro e a da escolha da Comissão de Revisão do 

Regimento, “porque havendo consenso, realmente as coisas são muito mais fáceis.”  ----  

Disse ainda que na Assembleia iria sentir “a falta do Augusto Mendes, porque 

é um cavalheiro, porque fala com toda a gente, trata o Dr. Manuel Ribeiro como se não 

fosse oposição, como se fosse um colega. Nas reuniões de preparação da Assembleia, a 

Sónia trata também de uma maneira excecional, têm-se entendido, às vezes nas reuniões 

preparatórias até um bocado contra as posições da Junta de Freguesia e até das posições 

da Mesa.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

O vosso relacionamento tem sido excelente mas realmente na freguesia, para 

substituir uma pessoa como o João Manuel Ribeiro, teria muito dificuldade em encontrar, 

com o devido respeito pelos senhores deputados que estão aqui eleitos, alguém para a 

substituição.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Desejou também ao João Manuel Ribeiro, as maiores felicidades e agradeceu 

toda a colaboração que deu “nestes quase cinco anos na Junta de Freguesia. A Junta de 

Freguesia e eu falo por experiência própria, que vai sentir muito a falta do João Manuel 

Ribeiro.”  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluídos os pontos da Ordem de Trabalhos o presidente propôs a aprovação 

da ata em minuta, pelo que foi dada a palavra à secretária da Assembleia para dar conta 

da forma como foram votados os pontos propostos.  -------------------------------------------  

Depois da leitura do sentido de voto dos pontos em discussão, foi a ata em 

minuta colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.  -------------------------  

E nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia da qual foi lavrada a 

presente ata, que será enviada aos membros da Assembleia, junto com a documentação a 

submeter na próxima Assembleia de Freguesia Ordinária e, nela, discutida e votada.  ----  

Sujeita a votação na Assembleia Ordinária de vinte de junho do ano de dois mil 

vinte e dois a mesma foi_____________________, tendo obtido os resultados seguintes: 

Votos a Favor:___________________________________________________ 

Votos Contra:____________________________________________________ 
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Abstenções: ____________________________________________________ 

A Mesa declara que o resultado da votação, bem como o sentido de voto de cada 

um dos grupos parlamentares, foi escrito manualmente depois da votação na Assembleia 

de vinte de junho do ano de dois mil vinte e dois. 

Caldas das Taipas e Assembleia de Freguesia de Caldelas, 20 de junho de 2022.  

O presidente: ____________________________________________________ 

A 1.ª secretária: __________________________________________________ 

A 2.ª secretária: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


