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ACTA 

Aos dezassete dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatro, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – António de Azevedo e Castro, Domingos Bragança 

Salgado, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa 

Abreu, Alberto Teixeira de Oliveira, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da 

Silva Vidal e António José Salgado Almeida. ------------------------------------- 

Pelas 10.00 horas foi declarada aberta a reunião. -------------------------------- 

------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------- 

--------------------------------- INTERVENÇÕES ------------------------------- 

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Felicitou o Agrupamento de Escolas 

João de Meira pela forma com organizou o Cortejo Histórico Infantil no 

passado dia 9 de Junho; b) - Saudou a forma como decorreu a organização 

do evento Dinamarca – Itália que inaugurou a participação de Guimarães 

no Euro 2004, como cidade anfitriã; 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – 

a) – Perguntou se a elaboração da carta educativa do Concelho estava a ser 

elaborada pela Autarquia, recordando que, nos termos da legislação 

respectiva, o prazo estabelecido já havia sido ultrapassado; 3 – Vereadora 

Francisca Abreu – a) – Sobre a carta educativa do concelho de 

Guimarães esclareceu que estava em fase de elaboração, salientando que a 

Direcção Regional de Educação do Norte não havia cumprido as 

responsabilidades estabelecidas na legislação em vigor, para o que alegou 

falta de verbas. Por último, acrescentou que a grande maioria dos 

municípios do País também não tinha ainda aprovado a carta educativa 

concelhia; b) – A propósito do Cortejo Histórico Infantil levado a cabo 

pelo Agrupamento de Escolas João de Meira fez, também, referência a 



 

 

 
 

ACTA Nº 13   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO DE 2004 
 

 

 

 

 

eventos organizados por outras escolas como o Agrupamento de Escolas 

de Briteiros e de S. Torcato; 4 – Presidente da Câmara – a) – Fez, 

também, referência ao êxito alcançado pela organização do Cortejo 

Histórico Infantil, realizado pelo Agrupamento de Escolas João de Meira 

no passado dia 9 de Junho; b) – Relativamente à realização do jogo entre a 

Dinamarca e a Itália saudou a comunidade vimaranense pela forma 

hospitaleira e amistosa como recebeu os adeptos de ambas as selecções. --- 

--------------------------------- DELIBERAÇÕES -------------------------------- 

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, as seguintes 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO 

LUCIANO DE SOUSA FRANCO – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência do súbito falecimento do Prof. Doutor António Luciano de 

Sousa Franco, ocorrido no passado dia 9 de Junho, proponho à Câmara 

Municipal a aprovação de um voto de pesar como forma de expressar a 

profunda consternação que o seu desaparecimento suscitou. A vida do 

eminente intelectual e académico, do político determinado, do cidadão 

exemplar constitui, antes de mais, uma inspiração para todos os que 

procuram intervir activamente no desenvolvimento do seu país e da 

sociedade do seu tempo. Homem dedicado, por excelência, ao serviço 

público, nas várias instituições que serviu, e nas diversas funções que 

desempenhou, a sua obra é bem a prova de como a seriedade, a 

competência e a paixão, quando aliados para servir causas e princípios, 

redundam invariavelmente no bem comum e na admiração e 

reconhecimento generalizados, tanto mais raros quanto se tratava Sousa 

Franco de um homem de profundas convicções e de inquebrantável 

vontade. A Câmara Municipal de Guimarães expressa à Família de 

António de Sousa Franco as mais sentidas condolências.”DELIBERADO 
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APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------- 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE LINO ANTÓNIO 

MARQUES DE CARVALHO – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência do falecimento do Deputado e Vice-Presidente da Assembleia 

da República, Lino António Marques de Carvalho, ocorrido no passado dia 

10 de Junho, proponho à Câmara Municipal a aprovação de um voto de 

pesar como forma de expressar a profunda consternação que o seu 

desaparecimento suscitou. A conduta de Lino de Carvalho, no seu Partido 

e na Assembleia da República, são demonstrativos do arreigado sentido 

democrático e institucional com que dignificou e enriqueceu a política, em 

resultado da frontalidade, convicção e empenho com que sempre esteve na 

vida pública nas várias funções que desempenhou. O seu desaparecimento 

deixa o Parlamento e a vida política portuguesa mais pobres, e a sua vida 

constitui certamente um exemplo para todos aqueles que, nos Partidos ou 

na Assembleia da República, escolherem a actividade política como forma 

de intervenção. A Câmara Municipal de Guimarães manifesta o seu 

profundo pesar pela morte de Lino de Carvalho e endereça à sua Família 

as mais sentidas condolências.” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOAQUIM 

CARNEIRO – Presente a seguinte proposta: “Faleceu, repentinamente, o 

cidadão vimaranense Joaquim Carneiro, colaborador do Jornal “O 

Conquistador”. Joaquim Carneiro foi um cidadão exemplar, era uma 

presença assídua nas reuniões do Executivo Municipal onde tinha para 

com todos os eleitos uma relação participativa como cidadão que gosta da 

sua terra, tendo sempre a preocupação de manter um distanciamento 

político-partidário. Na sequência do seu falecimento, proponho à Câmara 

Municipal a aprovação de um voto de pesar, como forma de expressar a 
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profunda consternação que o seu desaparecimento suscitou e de, assim, 

endereçar à sua Família e entes mais queridos os nossos mais sentidos 

pêsames.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------- 

VOTO DE LOUVOR PELA SUBIDA DO TORCATENSE À III 

DIVISÃO NACIONAL – Presente a seguinte proposta: “Pela primeira 

vez o Torcatense conseguiu ascender ao Campeonato Nacional de Futebol 

da 3ª Divisão, feito desportivo altamente meritório, que projecta 

desportivamente o clube e o Concelho de Guimarães. O Torcatense tem 

vindo, paulatinamente, a afirmar-se no futebol, atingindo agora o seu mais 

alto patamar, fortalecendo também, por essa via, a afirmação de 

Guimarães nesta modalidade desportiva. Porque este feito desportivo é 

indissociável do dinamismo dos seus dirigentes e da capacidade e brio 

profissional dos seus técnicos e atletas, proponho um voto de louvor a 

todos quantos no Torcatense contribuíram para a ascensão da sua equipa 

sénior de futebol ao Campeonato Nacional da 3ª Divisão. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------- 

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Do fax enviado 

pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação remetendo 

cópia do ofício da Aprovação/Homologação do projecto “Beneficiação 

das Estradas Nacionais 207-4, 309 101-2” submetido à Unidade de Gestão 

a 16 de Abril de 2004; 2 – Do e-mail enviado pela Associação de Jovens 

Ambientalistas de Queluz – “Kid Carcaça” agradecendo todo o apoio e 

colaboração prestado pela Câmara Municipal de Guimarães à iniciativa 

Vive o Euro 2004 a pedalar, que mobilizou cinco jovens ao longo de 21 

dias pelas estradas da Europa, num total de 2.350 Km percorridos em 

bicicleta, com o propósito de promover o Euro 2004, Portugal e Sintra 

como destino turístico, bem como divulgar a bicicleta como meio de 
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transporte alternativo; 3 – Da informação do Departamento de Acção 

Social e Cultural relativa à participação da Câmara Municipal de 

Guimarães/Vitória Sport Clube no Torneio de Brive (França); 4 - Do 

ofício da Cooperativa Taipas Turitermas remetendo cópia do ofício da 

Associação Portuguesa de Certificação informando que a referida 

Cooperativa tem reunidas as condições necessárias à certificação do 

Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a norma NP EN 

ISO 9001:2000, sendo que o correspondente Certificado de Conformidade 

APCER recebeu o n.º 2004/CEP.2289; 5 - Do ofício do Centro de Área 

Educativa de Braga referindo que vários órgãos de comunicação social 

circularam uma notícia segundo a qual o Ministério da Educação iria 

encerrar, no próximo ano lectivo, 235 escolas do 1.º ciclo do ensino básico 

do Distrito de Braga, tratando-se de um caso de deficiente informação e 

que importa corrigir. Assim, é esclarecido naquele ofício que das 235 

escolas referidas, apenas 5 serão suspensas por não haver alunos 

interessados na sua frequência. Mais é informado que as restantes 230 

escolas do tipo EB1 (escola básica do 1.º ciclo) serão transformadas em 

230 escolas do tipo EB1/JI (escola básica do 1.º ciclo com jardim-de-

infância); 6 – Da publicação na Revista “Impacto” dos meses de Maio e 

Junho de um artigo referente às cidades que vão receber o Euro 2004, 

fazendo referência à Estátua de D. Afonso Henriques situada no Largo da 

Misericórdia. --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------- ORDEM DO DIA -------------------------------- 

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

1 – Da seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Integrado nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente, 5 

de Junho, a Câmara Municipal vai realizar uma exposição, juntamente com 

a empresa “Águas do Ave”, subordinada ao tema: “Melhor Água, Melhor 
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Vida”, nos claustros da Câmara de 4 a 19 de Junho; 2 – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 1 de Junho de 2004, que aprovou a 

alteração número dez ao Plano de Investimentos, Plano de Actividades e 

Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães para o ano de 2004, que se 

dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. - 

---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

FORNECIMENTOS – PROPOSTA PARA ABERTURA DO 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 4/04 – Presente a 

seguinte informação da Secção de Aprovisionamento: “Submete-se para 

aprovação superior, a abertura do presente procedimento nos seguintes 

termos: Bem ou serviço: Fornecimento de “1.300.000 Litros de 

Gasóleo – Anos de 2005 a 2007”; Valor estimado da despesa: 

1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil euros) + IVA (19%); Repartição 

de Encargos: Ano de 2005 - €433.333,33 (quatrocentos e trinta e três mil 

trezentos e trinta e três euros e trinta e três cêntimos) + IVA = 

€515.666,66 (quinhentos e quinze mil seiscentos e sessenta e seis euros e 

sessenta e seis cêntimos); Ano de 2006 - €519.999,96 (quinhentos e 

dezanove mil novecentos e noventa e nove euros e noventa e seis 

cêntimos) + IVA = €618.800,00 (seiscentos e dezoito mil e oitocentos 

euros); Ano de 2007 - €86.666,66 (oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e 

seis euros e sessenta e seis cêntimos) + IVA = € 103.133,33 (cento e três 

mil cento e trinta e três euros e trinta e três cêntimos). Tipo de despesa: 

AA24/05; Classificação Analítica: 91.5.2.2; Procedimento: Concurso 

Público nos termos do art.º 87.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho; 

Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal de Guimarães; 
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Júri. Efectivos: Presidente – Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes 

Moreira Lima, Chefe da Divisão Financeira; Vogais Efectivos: Adelaide 

Sousa Ribeiro, Chefe de Secção; Rui Miguel Lino de Castro; Chefe da 

Divisão de Trânsito de Transportes; Vogais Suplentes: Baltazar Francisco 

Campos de Oliveira Vilela, Técnico Superior de 2.ª Classe – Eng.º 

Mecânico; Pedro José Novais Salgado, Assistente Administrativo 

Especialista; Nas suas faltas e impedimentos o Presidente do Júri é 

substituído pela Vogal efectiva Adelaide de Sousa Ribeiro; Audiência 

Prévia: propõe-se que a audiência prévia seja realizada pelo Júri.” 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

FORNECIMENTOS – CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL N.º 5/2004 – Presente a seguinte informação da 

Secção de Aprovisionamento: “Submete-se, para aprovação superior, a 

abertura do presente procedimento e aprovação do programa de 

concurso/caderno de encargos em anexo, nos seguinte termos: Bem ou 

serviço: Fornecimento de refeições a vários estabelecimentos de 

ensino do 1.º Ciclo e Jardins-de-infância de Guimarães – Ano de 

2005; Valor estimado da despesa: € 2.638.330,00 (dois milhões 

seiscentos e trinta e oito mil trezentos e trinta euros) + IVA (12%); Tipo 

de despesa: OA01/0701; Classificação Analítica: 91.7.1.1.000; Plano: 

01.02.42; Procedimento: Concurso Público nos termos do art.º 87.º do 

Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho; Entidade competente para 

adjudicar: Câmara Municipal de Guimarães; Júri. Efectivos: Presidente 

– Anabela Moreira Lima, Chefe da Divisão Financeira; Vogais: Helena 

Maria Teixeira Soares Leheman Cruz Pinto, Técnica Superior de Serviço 

Social Principal e Laura Mina Amaro Paço Quesado, Técnica Superior de 

Serviço Social Principal; Vogais Suplentes: Adelaide de Sousa Ribeiro, 
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Chefe de Secção e Maria da Graça Pereira Barbosa, Assistente 

Administrativa Principal. Nas suas faltas e impedimentos o Presidente do 

Juro é substituído pelo Vogal efectivo Helena Maria Teixeira Soares 

Leheman Cruz Pinto. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – DOAÇÃO DO LOTE 13 SITUADO NA 

URBANIZAÇÃO DE PATOS, FREGUESIA DE BRITO, À JUNTA 

DE FREGUESIA DE BRITO – Presente a seguinte informação da 

Secção de Património: “A Junta de Freguesia de Brito solicitou à Câmara 

Municipal de Guimarães a doação do lote 13 do Alvará de Loteamento n.º 

23/92, cedido ao domínio privado do Município naquele Alvará de 

Loteamento, com a área de 481 m2, situado no Lugar de Patos, freguesia 

de Brito, para posterior venda e, com o produto desta, custear as despesas 

com a construção das piscinas cobertas daquela freguesia. O referido lote 

encontra-se registado na conservatória do Registo Predial de Guimarães 

sob o n.º 01303/Brito e está inscrito na respectiva matriz urbana sob o 

artigo 1.249 com o valor patrimonial de € 14.011,43 (catorze mil onze 

euros e quarenta e três cêntimos) e o atribuído de € 35.000,00 (trinta e 

cinco mil euros), conforme avaliação técnica de 4 de Fevereiro de 2004. 

Submete-se à consideração superior a doação do identificado lote à Junta 

de Freguesia de Brito para fim acima indicado.” DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

Pelas 10:40 ausentou-se o Vereador António Castro. ---------------------- 

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR – Presente o Relatório Final 

respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao funcionário José 

Cerqueira de Freitas, com a categoria profissional de Fiscal de Leituras e 

Consumos. O Relatório Final referido, que se dá aqui por reproduzido e 
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fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas, propõe a aplicação da pena 

disciplinar de Suspensão, graduada em 180 (cento e oitenta) dias, suspensa 

na sua execução pelo período de um ano. DELIBERADO, POR 

MAIORIA E ESCRUTÍNIO SECRETO APROVAR, APLICANDO 

A PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO, GRADUADA EM 180 

(CENTO E OITENTA) DIAS, SUSPENSA NA SUA EXECUÇÃO 

PELO PERÍODO DE UM ANO, com nove votos a favor e um em 

branco. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas 10:45 regressou o Vereador António Castro. -------------------------- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A 

UNIVERSIDADE DO MINHO E O MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES – Presente para ratificação o Protocolo celebrado entre a 

Universidade do Minho e o Município de Guimarães, que se anexa, tendo 

por objecto o aumento da capacidade das infraestruturas hidráulicas na 

zona poente do Campus da Universidade do Minho, em Azurém. O 

Protocolo dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE.  

ARQUIVO POLÍTICO PESSOAL DO PROF. DOUTOR DIOGO 

FREITAS DO AMARAL – DOAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“O Senhor Prof. Doutor Diogo Freitas do Amaral formalizou a intenção 

de doar o seu arquivo político pessoal à Câmara Municipal de Guimarães. 

Para além de novo gesto revelador da profunda estima que nutre por 

Guimarães, esta doação representaria o enriquecimento do Arquivo 

Municipal Alfredo Pimenta, que garantiria o seu tratamento e custódia, 

com um espólio constituído por livros, documentos, discos, cassetes de 

vídeo e vários outros objectos de interesse inestimável para o 

conhecimento da carreira política do Estadista e, por essa via, de um 

período crucial da História portuguesa recente. Assim, proponho: 1 - Que 



 

 

 
 

ACTA Nº 13   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO DE 2004 
 

 

 

 

 

a Câmara Municipal de Guimarães aceite a doação, pelo próprio, do 

arquivo político do Prof. Doutor Diogo Freitas do Amaral, tal como 

determina a alínea h) do nº1 do artigo 64º da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, nos termos do Auto de Doação em anexo. 2 - Que o referido 

arquivo seja mantido sob custódia do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, 

ao qual incumbirá o cumprimento das condições constantes do referido 

Auto, bem como a elaboração, para publicação autónoma, do Índice do 

Arquivo Político de Diogo Freitas do Amaral. 3 - Que o acto de assinatura 

do Auto de Doação tenha lugar na sessão solene do próximo 24 de Junho 

– Dia Um de Portugal.” O Auto de Doação dá-se aqui por reproduzido e 

fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DE 

DOCUMENTOS PELO SENHOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA 

– Presente a seguinte informação da Chefe da Divisão de Arquivo: “Em 

sequência dos contactos encetados pelo Exmo. Senhor José Gonçalves 

Pereira é sua intenção doar à Câmara Municipal de Guimarães os seguintes 

documentos: - Um copiador de correspondência da Tanoaria de Joaquim 

de Souza Marques; Dois Livros – SOLICITADOR ENCARTADO – 

Breves fórmulas para particulares e commerciantes requererem as acções e execuções. 

Lisboa: s.n., 1907 (Tipografia da Biblioteca Popular de Legião). 48 p.; 

PORTUGAL. Ministério do Comércio e Comunicações. Conselho 

Superior de Viação. Comissões Técnicas de Automobilismo – Código da 

Estrada. Lisboa. Imprensa Nacional, 1928. 136 p.; Cinco jornais: - A Velha 

Guarda. Órgão Local do Partido Republicano Português. N.º 263 ano 6.º (3.ª fase). 

Guimarães: Alcindo Dias Pereira, (1930); A Velha Guarda. Órgão Local do 

Partido Republicano Português. N.º 322 ano 7.º (3.ª fase). Guimarães: Alcindo 

Dias Pereira, (1931); A Velha Guarda. Órgão Local do Partido Republicano 
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Português. Suplemento ano n.º 260. Guimarães: Alcindo Dias Pereira, 

(1930); Notícias de Guimarães. N.º 168 ano 4.º. Guimarães: Antonino Dias 

Pinto de Castro, (1935); O Povo de Aveiro. N.º 94 ano XLVI. Aveiro: 

Francisco Manuel Homem de Cristo, (1929). A referida documentação 

reveste-se de um extremo valor histórico pela informação que contém, 

pelo que poderá enriquecer o espólio incorporado neste arquivo.” 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, ACEITAR A DOAÇÃO. - 

24 DE JUNHO, DIA UM DE PORTUGAL – HOMENAGEM DO 

MUNICÍPIO AO 25 DE ABRIL – Presente a seguinte proposta: “A 

passagem dos 30 anos sobre a revolução de Abril de 1974 motivou um 

conjunto de manifestações de âmbito nacional e local, que procuraram por 

em destaque as mais relevantes figuras e acontecimentos relacionados com 

esse momento ímpar da nossa História comum, e que, em Guimarães, 

culminaram com a sessão solene da Assembleia Municipal. O 24 de Junho, 

pelo carácter institucional e capital simbólico que encerra, é o momento 

anual em que o Município presta homenagem a instituições e cidadãos que 

se destacam nos mais diversos sectores de actividade, e aos quais a Câmara 

Municipal reconhece importantes contributos para o prestígio e 

desenvolvimento do Concelho. No 30º aniversário do 25 de Abril de 1974, 

entendemos que seria de inteira justiça interromper excepcionalmente a 

atribuição de condecorações honoríficas ao abrigo do regulamento 

existente para o efeito, propondo em contrapartida o agraciamento de um 

conjunto de cidadãos, reconhecidos ou anónimos, que ilustram o caminho 

percorrido e a percorrer para consolidar um Portugal livre, democrático, 

justo e próspero. São, como adiante se verá, pessoas que simbolizam as 

dificuldades, as lutas e a coragem que conduziram à Revolução dos Cravos, 

ou que personificam as esperanças e as conquistas que ganharam asas com 

o advento da democracia. Será, igualmente, o momento de a Câmara 
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Municipal de Guimarães agradecer publicamente o empenho e a profunda 

dedicação do grupo de cidadãos que aceitou assumir a gestão e os destinos 

da Autarquia no conturbado período que decorreu entre o 25 de Abril e as 

primeiras eleições municipais, em 1975. Quanto à forma de materializar e 

perpetuar a sentida homenagem que gostaríamos de prestar aos cidadãos a 

agraciar, propomo-nos solicitar a uma jovem artista vimaranense a criação 

de uma medalha original, inspirada na mensagem histórica e sociológica do 

25 de Abril, que seria entregue na sessão solene do próximo 24 de Junho – 

Dia Um de Portugal. Nesta conformidade, proponho que a Câmara 

Municipal de Guimarães delibere homenagear, na sessão Solene do 24 de 

Junho – Dia Um de Portugal, os seguintes cidadãos: - Dr. José Augusto 

da Silva (a título póstumo), Dr. António Emílio de Abreu Ribeiro, Dr. 

António Ribeiro Martins, Sr. José Maria Faria Martins Bastos (a título 

póstumo), Sr. Carlos Alberto da Nave, Sr. Aristóteles Soeiro do 

Nascimento (a título póstumo) e Sr. José Leite Ferreira Lopes, na 

qualidade de membros da Comissão Administrativa que geriu o Município 

de Guimarães entre 15 de Maio de 1974 e Dezembro de 1975. Foram 

Vimaranenses, de nascimento ou cá radicados, que aceitaram uma tão 

significativa responsabilidade de forma tão apaixonada como 

desinteressada, em termos pessoais, dando um exemplo marcante e 

decisivo de cidadania, abnegação e sacrifício imposto pelo bem comum. 

Fizeram-no sempre de forma colegial: “todos e cada um dos seus 

membros actuaram com iguais poderes, obrigações e responsabilidades; e 

todos renunciaram a qualquer espécie de remuneração, incluindo o vogal 

que formalmente foi designado como Presidente.” Definidos os objectivos 

a prosseguir – “inventariar as carências básicas do concelho, por 

freguesias, e com a participação das respectivas populações” e “contribuir 

revolucionariamente para a preparação da democratização da 
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administração municipal” – passaram, então, “a trabalhar em termos de 

abertura total, quer em relação aos servidores do município, quer em 

relação a todos os munícipes e instituições e pessoas que nos contactarem. 

E se definimos e quisemos uma actuação política, fizemo-lo em termos de 

absoluta isenção partidária”, como se pode ler no Relatório Sumário dos 

Factos Verificados na Vida Municipal Durante o Exercício da Comissão 

Administrativa, subscrito pelos seus membros em 12 de Dezembro de 

1975. - D. Lurdes Silva e Eng.º Eduardo Ribeiro. Cada um à sua 

maneira, e pelos meios de que dispunham, simbolizam a resistência cívica à 

opressão imposta pelo regime deposto e a luta, feita de segredo, risco e 

coragem, pelo estabelecimento de um regime democrático em Portugal. 

Lurdes Silva, mulher de origem humilde à qual, como a tantas outras, 

estava vedada a formação académica, encontrou no sindicalismo a forma 

de contribuir para a melhoria da condição de vida e de trabalho dos seus 

semelhantes. Eduardo Ribeiro, empresário com formação superior e 

herdeiro de uma próspera empresa familiar, que, clandestinamente, 

encetou uma intensa e determinante actividade política a nível concelhio e 

distrital em prol da organização e estruturação da resistência e do apoio ao 

Movimento das Forças Armadas. - Senhores Agostinho e Alice da Silva. 

Ao distinguir este casal de Vimaranenses radicados em França, 

pretendemos homenagear os milhares de portugueses que encontraram na 

emigração a única forma de procurar, para si e para os seus, o conforto e 

as condições de vida que o seu País lhes negava. Ultrapassadas a incerteza 

e a angústia suscitadas pelo desconhecido, lograram afirmar-se nos vários 

países que os acolheram pelo trabalho e pelo espírito de sacrifício. 

Actualmente, próximos da idade da reforma, continuam a sentir em 

português e dedicam a Portugal e a Guimarães o interesse e a atenção 

motivados pela intenção de regressar, que só a proximidade dos filhos, 
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completamente integrados no País de acolhimento, pode retardar. - Maria 

da Guia e Maria Olga Morais Fernandes. São, respectivamente, 

Directora Financeira e Directora Comercial da “Babex – Alfredo José 

Ribeiro Fernandes & Filhos, Lda.”, uma empresa de confecção e 

exportação de vestuário infantil sedeada em Guimarães que, apesar da tão 

propalada crise do sector têxtil, tem conseguido impor-se 

internacionalmente com uma marca própria, aumentando 

consistentemente o seu volume de negócios ao longo dos últimos anos. 

Nestas irmãs gostaríamos de personificar os novos horizontes e 

possibilidades que o 25 de Abril veio proporcionar às mulheres nos 

campos académico, profissional, familiar, político e social. Embora nem 

sempre devidamente reconhecido e destacado, o papel do 25 de Abril na 

conquista das mulheres, até então pouco mais que confinadas às 

obrigações domésticas, para o esforço de desenvolvimento do País e de 

participação dos cidadãos foi um dos mais decisivos feitos para a evolução 

e o crescimento verificados em Portugal ao longo dos últimos 30 anos. - 

António Fernando Macedo Ribeiro. Natural de Guimarães, este 

licenciado em Informática e Matemática Aplicadas, obteve entretanto os 

graus de Mestre e o Doutoramento em Robótica Industrial e Técnicas de 

Produção Avançadas, trabalhando actualmente no Departamento de 

Electrónica Industrial da Universidade do Minho nas áreas da sua 

especialização: Processamento de Imagem, Prototipagem Rápida, 

Simulação Robótica e Robótica Móvel e Autónoma. O reconhecimento 

público de Fernando Ribeiro pretende destacar e homenagear o impulso 

que o 25 de Abril representou para a Educação e o Ensino, 

designadamente de nível universitário, e o papel imprescindível que têm na 

modernização de Portugal e no desenvolvimento pessoal e profissional dos 

Portugueses. Acresce que Fernando Ribeiro e a Universidade do Minho 
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vêm trilhando um caminho consistente e vital no relacionamento com o 

tecido produtivo e empresarial, desenvolvendo e disponibilizando novas 

tecnologias aplicadas à indústria. Fernando Ribeiro personifica ainda o 

contributo decisivo dos jovens portugueses para a inclusão e consolidação 

de Portugal no lote das democracias desenvolvidas a nível mundial, onde 

todos tenham oportunidade de contribuir para o enriquecimento colectivo, 

com recurso às competências próprias, ao trabalho dedicado e ao mérito 

académico e profissional. DELIBERADO, POR MAIORIA E 

ESCRUTÍNIO SECRETO, APROVAR, com sete votos a favor e 

quatro votos contra. ------------------------------------------------------------------- 

ESCOLAS – ESCOLA SECUNDÁRIA DA VEIGA – Presente a 

seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: “A legislação sobre 

denominação dos estabelecimentos de educação ou de ensino púbico ou 

não superiores prevê a inclusão do nome de um patrono e prevê também 

que a iniciativa de proposta de denominação pode ser do órgão de 

direcção do respectivo estabelecimento de educação ou de ensino ou da 

Câmara Municipal. Sendo que quando a proposta é apresentada por apenas 

uma das entidades deverá ser acompanhada por parecer da outra entidade. 

No caso em apreço a iniciativa é do órgão de gestão da Escola Secundária 

da Veiga que propõe a inclusão do nome do Sr. Dr. Joaquim Santos 

Simões na qualidade de patrono da referida escola e que solicita à Câmara 

Municipal competente parecer. Considerando a figura multifacetada e 

ímpar do Sr. Dr. Santos Simões enquanto cidadão antifascista, lutador 

incondicional pela liberdade e democracia antes e depois do 25 de Abril de 

1974, data histórica para Portugal e os portugueses; considerando os 

relevantes contributos dados para o desenvolvimento do associativismo e 

da cultura em Guimarães, enquanto dirigente e membro associado de 

associações de diferente natureza, Cineclube, Círculo de Arte e Recreio, 
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Sociedade Martins Sarmento; considerando o valioso contributo para a 

criação e instalação da Universidade do Minho, muito especialmente do 

Pólo de Guimarães; considerando a sua contribuição para a História de 

Guimarães enquanto autor de várias obras sobre História Local e de 

contos para crianças; considerando a sua longa carreira profissional como 

docente, que marcou gerações e gerações vimaranenses; proponho a 

emissão de parecer favorável à proposta apresentada pelo órgão de gestão 

da Escola Secundária da Veiga de inclusão do nome do Sr. Dr. Joaquim 

Santos Simões na denominação da escola, como patrono.” 

DELIBERADO, POR MAIORIA E ESCRUTÍNIO SECRETO, 

APROVAR, com dez votos a favor e um voto em branco. ------------------- 

CULTURA – EURO 2004 – FESTA DAS CIDADES; 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS 

REALIZADAS NO ÂMBITO DO EURO 2004 – Presente a seguinte 

proposta: “Na sequência de um Acordo de Parceria celebrado entre os 

Secretários de Estado da Juventude e Desportos e da Cultura, foi delegada 

no Instituto Português da Juventude (IPJ) a responsabilidade de planear e 

implementar o projecto “Portugal 2004 – Festa das Cidades, um conjunto 

de iniciativas culturais a decorrer nas várias “cidades-euro”, com o intuito 

de complementar a realização do campeonato com uma oferta cultural 

diversificada e de qualidade. Nesta sequência, o IPJ e a Câmara Municipal 

de Guimarães devem formalizar um contrato que estabelece a 

programação cultural proposta pelo Município, e a comparticipação devida 

por aquele Instituto. Por outro lado, tendo em vista a vocação específica 

da Cooperativa Oficina para a programação e realização de iniciativas 

culturais, consagrada no Protocolo de Colaboração aprovado por esta 

Câmara em 22 de Janeiro de 2004, julgo ajustado que seja aquela 

Cooperativa a assumir as obrigações que a Câmara Municipal aceitou com 
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a outorga do referido Contrato, e, dessa forma, a receber as contrapartidas 

acordadas, a transferir pela Câmara Municipal. Nesta conformidade, 

proponho: 1 - A ratificação do protocolo e do contrato anexos, entre o 

Município de Guimarães e o IPJ; 2 - Que as obrigações assumidas pelo 

Município ao abrigo de tais documentos sejam concretizadas pela 

Cooperativa Oficina, para a qual o Município transferiria os montantes 

previstos a título de comparticipação, a receber do referido Instituto.” Os 

referidos Protocolo e Contrato dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. A Vereadora Francisca 

Abreu não participou na discussão e na votação da proposta. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – Presente a 

acta da reunião da Comissão Consultiva prevista no Regulamento para 

Apoio à Actividade Editorial, realizada em 19 de Maio de 2004, para, nos 

termos do referido Regulamento, proceder à apreciação dos pedidos de 

apoio à edição, reedição e aquisição de livros. Foi apreciado o pedido de 

aquisição de livros editados e a editar, nos termos da alínea a) e b) do 

artigo 2.º e artigo 4.º, do supra mencionado regulamento: 1.º - Escola 

Superior Artística do Porto – extensão de Guimarães “Margens e 

Confluências”. A Comissão apreciou a proposta e decidiu propor à 

Câmara Municipal de Guimarães a aquisição de trinta exemplares do livro 

“Margens e Confluências”, ao preço de € 10,00 (dez euros), o que perfaz 

um total de € 300,00 (trezentos euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 08.01. e na unidade económica 07.01.10.02. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

CULTURA – 18.º INTERCÂMBIO MULTINACIONAL 

EUROPEU PARA A JUVENTUDE – Presente a seguinte proposta da 

Vereadora Francisca Abreu: “A “European Academy Great Britain” em 
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associação com o Conselho dos Municípios e Regiões da Europa e 

respectivas Secções Nacionais promovem o 18.º Intercâmbio 

Multinacional Europeu para a Juventude, para jovens de ambos os sexos 

com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos, a decorrer de 24 a 31 

de Julho, p. f., nos arredores de Londres – Ealing – West London, sob o 

tema “Europe: Working for Unity”. Com esta iniciativa pretende-se iniciar 

e incentivar os jovens à discussão e debate de temas actuais da Construção 

Europeia. Para além do tratamento do tema estão previstas actividades 

lúdico-culturais, visitas guiadas e eventos sociais e desportivos. À 

Associação Nacional de Municípios Portugueses foi atribuída a quota de 

18 (dezoito) participantes para o ano de 2004, pelo que cada município 

poderá apresentar apenas um candidato, tendo definido como critério a 

ordem de entrada de inscrições nos seus serviços. Considerando que 

Guimarães é um dos concelhos mais jovens da Europa, propõe-se que se 

faça representar por um(a) aluno(a) do Ensino Secundário de Guimarães, 

solicitando às quatro Escolas Secundárias do concelho (Martins Sarmento, 

Francisco de Holanda, Veiga e Caldas das Taipas) a indicação de um(a) 

aluno(a), que possua conhecimentos orais e escritos da língua inglesa e 

interesse numa participação no intercâmbio. Sendo que apenas haverá 

lugar a uma participação, propõe-se também que a selecção final tenha 

como critérios as melhores classificações do ano em curso e do ano lectivo 

transacto e que, em caso de empate, se considere a melhor classificação 

obtida na disciplina de Inglês. A participação custará à Câmara € 726,00 

(setecentos e vinte e seis euros), sendo € 470,00 (quatrocentos e setenta 

euros) para a inscrição e € 256,00 (duzentos e cinquenta e seis euros) para 

a viagem.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na 

unidade económica 02.02.25. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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TRÂNSITO - CRIAÇÃO DE ZONA DE ESTACIONAMENTO 

DE DURAÇÃO LIMITADA NA RUA JOÃO DE MEIRA, PRAÇA 

HERÓIS DA FUNDAÇÃO E RUA JOÃO XXI – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando a necessidade de adequar a oferta de estacionamento na via 

pública à crescente procura, garantindo a rotatividade do mesmo; 

Considerando o congestionamento de trânsito decorrente do 

estacionamento abusivo em segunda fila e as suas repercussões na fluidez 

de trânsito; Considerando a suspensão da zona de estacionamento de 

duração limitada na Alameda Nascente ao Estádio D. Afonso Henriques 

com a capacidade para 172 lugares de aparcamento; Considerando a 

disponibilidade dos parques subterrâneos para o estacionamento de longa 

duração; Nesta conformidade propõe-se à Exma. Câmara a criação de uma 

nova zona de estacionamento de duração limitada na Rua João de Meira, 

Praça Heróis da Fundação e Rua João XXI, com limite máximo horário de 

2 horas e a taxa horária de € 0,45 (quarenta e cinco cêntimos)/h.” A planta 

com indicação da zona de estacionamento dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AZURÉM – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Azurém, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE RENDUFE – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Rendufe, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de freguesia. A designação 

toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa  ao 
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livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

BANDEIRAS – BANDEIRA DA CIDADE – ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA DA MARCHA GUALTERIANA – Presente um ofício 

da Associação Recreativa da Marcha Gualteriana solicitando a cedência de 

uma Bandeira da Cidade. O Vereador Alberto Oliveira não participou 

na discussão e na votação da proposta. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

BANDEIRAS – BANDEIRA DA CIDADE – JUNTA DE 

FREGUESIA DE BRITO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Brito solicitando a cedência de uma Bandeira da Cidade. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, DEFRIR O PEDIDO. --------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA DE 

VIATURAS DA CÂMARA – Presente para ratificação o despacho do 

Vice-Presidente da Câmara, datado de 4 de Junho de 2004, que concordou 

com a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Por solicitação da Cooperativa Fraterna foi cedido durante o 

mês de Maio o transporte em viaturas da Câmara para participantes nos 

passeios convívio – 1566 Km e distribuição de alimentos a famílias 

carenciadas – 201 Km. Assim, submete-se à aprovação do Executivo 

Camarário a ratificação dos transportes concedidos.” O Presidente da 

Câmara não participou na discussão e na votação da proposta. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE S. TORCATO – GRANDE 

ROMARIA DE S. TORCATO – Presente um ofício da Irmandade de S. 

Torcato solicitando um apoio da Câmara Municipal para a “Romaria 

Grande de S. Torcato”, a realizar entre os próximos dias 2 e 4 de Julho. 

Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 500,00 (quinhentos 

euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 
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unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente o ponto 21 da agenda desta reunião, na medida em que os 

dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. 

Não obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do 

Partido Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi por nós proposto em 

reunião da Câmara Municipal de Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do Partido 

Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ter 

reconhecido a necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e 

apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter 

considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a 

atribuição de subsídios.” ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO BAPTISTA – 

FREGUESIA DE GONDAR – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra de S. João Baptista, freguesia de Gondar, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 22 e 24 de Junho, 

com a colocação de 3 contadores de 3x60 amperes cada. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 
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SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DA FONTE SANTA – 

FESTAS DE S. GUALTER – FREGUESIA DE URGEZES – 

Presente um ofício do Grupo Desportivo da Fonte Santa solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas em Honra de S. Gualter, a realizar entre os próximos dias 8 e 10 

de Julho, com a colocação de 2 contadores de 41,4. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. ------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO – FREGUESIA DE SILVARES – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de 

Silvares, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das referidas festas, a realizar nos próximos dia 3 e 4 de 

Julho, com a colocação de um contador de 30x60. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

SUBSÍDIOS - FESTAS DO SANTÍSSÍMO SACRAMENTO – 

FREGUESIA DE MESÃO FRIO – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra do Santíssimo Sacramento, freguesia de Mesão Frio, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 23 e 

27 de Junho, com a colocação de 1 contador com a potência de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

PELAS 11:05 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

LAVROU A PRESENTE ACTA. ----------------------------------------------- 

 

 


