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ATA 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 

pelas vinte e uma horas, no auditório da Universidade do Minho, sob a 

Presidência de José João Torrinha Martins Bastos, secretariado por Pedro 

Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo e Maria da Conceição da Cunha e 

Castro, reuniu a Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão ordinária, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO -------------------------------------------------- 

1 - LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO 

DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA. --------------------------------- 

ASSEMBLEIA ------------------------------------------------------------------------------------  

2 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2018. --------------------------------- 

CÂMARA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IMPOSTOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) RELATIVO AOS PRÉDIOS 

SITUADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES – ÁREA CLASSIFICADA 

COMO PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE. -------------------------------- 

URBANISMO ------------------------------------------------------------------------------------ 

5 – ALTERAÇÃO DA ARU (ÁREA REABILITAÇÃO URBANA) CIDADE - NOVA 

ARU (ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA) DO CENTRO HISTÓRICO. -------------- 

6 - GRAFIFREITAS, LDA. - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO 

RERAE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - QUINTA DAS CARPAS - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO 

DO RERAE. --------------------------------------------------------------------------------------
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8 - JOAQUIM RIBEIRO - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO 

RERAE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATIVIDADES ECONÓMICAS ------------------------------------------------------------------ 

9 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - FORTUNATO O. FREDERICO. -------- 

10 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - BOLAMA SUPERMERCADOS, LDA. - 

11 - CSM - LAVANDARIA INDUSTRIAL LDA. - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 2016 E POSTERIOR ADENDA DATADA DE 11 

DE DEZEMBRO DE 2017. --------------------------------------------------------------------  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -------------------------------------------------------------- 

12 - CONCURSO PÚBLICO N.º 9-18. REPARTIÇÃO DE ENCARGOS E 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES. --------------------------------------------------------------- 

13 - CONCURSO PÚBLICO 15/17 – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 2018-2020 – CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BRAGA – 

DELIBERAÇÃO DE NOVA ADJUDICAÇÃO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ------ 

ENTIDADES PARTICIPADAS ------------------------------------------------------------------ 

14 – CIÊNCIA VIVA – CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. ----------------------------- 

15 – PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE REDES 

EDUCADORAS. --------------------------------------------------------------------------------- 

16 - AMAVE - ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

PROPOSTA DE PROJETO DE ADAPTAÇÃO. --------------------------------------------- 

CONTRATO PROGRAMA ---------------------------------------------------------------------

17 - CONTRATO PROGRAMA COM A COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 
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A OFICINA – CENTRO DE ARTES E MESTERES TRADICIONAIS DE 

GUIMARÃES, CIPRL, PARA O ANO 2019. ------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS ------------------------------------------------------------------------------ 

18 – REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO JORDÃO E GARAGEM AVENIDA PARA 

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES PERFORMATIVAS E VISUAIS – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------------------------------- 

19 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO, SITA 

NA RUA DIAMANTINA ROSA, FREGUESIA DE SELHO S. JORGE. ------------------ 

20 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO, SITA 

NA TRAVESSA DO CAMPO, SELHO S. JORGE. ------------------------------------------ 

21 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM 

A ÁREA DE 783,00M2 SITUADA NO AVEPARK. ---------------------------------------- 

22 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO, COM AS ÁREAS DE 100M2 E DE 760M2, SITUADAS NO PARQUE 

INDUSTRIAL DE PONTE - 2ª FASE. -------------------------------------------------------- 

23 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM 

A ÁREA DE 32,00M2, SITA NA VIELA TRÁS DO FERREIRO, FREGUESIA DE 

CALDELAS. -------------------------------------------------------------------------------------- 

FREGUESIAS ------------------------------------------------------------------------------------- 

24 - CANDIDATURA AO PROGRAMA DA ABAE ECO-FREGUESIAS XXI. ---------- 

FREGUESIAS (SUBSÍDIOS) -------------------------------------------------------------------- 

25 – JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

26 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. ---------------------------------------------------------------

27 – FREGUESIA DE ALDÃO – OFERTA DE BANDEIRA. -------------------------------
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8 - FREGUESIA DA COSTA - CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO 

DE 2018 - PRIMEIRA REVISÃO. ------------------------------------------------------------ 

29 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO 

DE TERRENO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

30 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – APOIO PARA OBRAS NA RUA NOVA DE 

MARTIM, BARREIRO, COVELO, TRAVESSA DA BEIRA, RUA DA ARROCHELA E 

VISCONDE DO PAÇO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ----------------------------------- 

31 - FREGUESIA DE ALDÃO - CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - 

ANO DE 2018 - PRIMEIRA REVISÃO. ----------------------------------------------------- 

32 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEITÕES, OLEIROS E FIGUEIREDO - 

CONTRATO ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO - ANO 2017 - PRIMEIRA REVISÃO. -------- 

33 – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO RMECARH – 2º SEMESTRE DE 2018 – 

FREGUESIA DE CALDELAS. ------------------------------------------------------------------ 

FREGUESIAS (DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS) --------------------------------------- 

34 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

ASSEGURAR O APOIO OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO. ------------------------------------------------------------ 

35 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

ASSEGURAR O APOIO OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

36 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LORDELO E 

SELHO S. CRISTÓVÃO PARA GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS. -------- 

37 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS DO PARQUE DE LAZER. -------------------------------------------------- 
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38 - FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA 

URBANIZAÇÃO DO BARRIDINHO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ----------- 

39 - FREGUESIA DE POLVOREIRA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ARRUAMENTOS 

MUNICIPAIS E DA FREGUESIA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO 

EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA. ---------------------------------------------- 

40 - FREGUESIA DE RONFE - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO 2017 - PRIMEIRA REVISÃO. ------------ 

41 - FREGUESIA DE GONDAR – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - OBRAS DE 

CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE URBANIZAÇÃO DO 

CALVÁRIO. -------------------------------------------------------------------------------------- 

42 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SELHO S. LOURENÇO E GOMINHÃES – 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE DESPORTIVO DA EB 1 DA BELA 

VISTA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ---------------------------------------------- 

43 - FREGUESIA DE BRITO – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 

MARGINAL AO REGATO, JUNTO CASCATA DE S. JOÃO - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS. ------------------------------------------------------------------------------ 

44 - FREGUESIA DE POLVOREIRA – OBRAS NA RUA RIBEIROS DO PINTO E 

RUA RIBEIRA DA PONTE - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ---------------------- 

45 - FREGUESIA DE FERMENTÕES – INSTALAÇÃO GÁS NA EB 2,3 FERNANDO 

TÁVORA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ------------------------------------------- 

46 - FREGUESIA DE CANDOSO SANTIAGO E MASCOTELOS – ALARGAMENTO 

DA RUA DE S. TIAGO, COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E RECONSTRUÇÃO 

DE MURO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -----------------------------------------

47 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – 

OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA PONTE, EM DONIM 
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- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------------------

48 - FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO 

BACELO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------- 

TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

49 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DOS AGORDIGOS E DA ALDEIA 

NOVA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA. --------------------- 

50 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA – FREGUESIA DE 

BARCO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

51 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA DA CACHADINHA – 

FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO. --------------------------------------------------- 

52 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA BOUÇÓ – RUA BACELO – 

FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS. ------------------------------------------------ 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA -------------------------------------------------------- 

53 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA ------------------------------------------------ 

Estiveram presentes os seguintes membros: Eleitos diretos: PS – José João 

Torrinha Martins Bastos, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Sónia 

Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Nelson José Guimarães Felgueiras, Marta 

Abreu Coutada, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, Pedro Miguel Vilhena 

Abreu Roque Figueiredo, Hugo Maciel Tavares de Freitas, Susana Gabriela 

Meireles Campos Nunes, Manuel Américo Antunes de Freitas, António 

Fernando Macedo Ribeiro, Maria de Jesus Teixeira Carvalho, José da Silva 

Fernandes, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, Maria José Teixeira 

Martins, Augusto Rafael Capela Duarte, Elsa Cristina Silva Ribeiro, José de 

Castro Dias, Manuel Martins Salgado, Sandra da Luz da Cunha Martins, 

Márcio Rafael da Silva Ferreira, António Rogério Ferreira Paiva e Hugo 

Francisco Monteiro Teixeira e Francisco da Costa e Silva; PSD – Ana Paula 

Cardoso Lemos Damião, César Nuno da Costa Teixeira, Emídio Guerreiro, 

Margarida Pinheiro Pereira, Tiago Vieira Laranjeiro, Ana Margarida da Costa 
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Teixeira, Rui Armindo da Costa Freitas, Rui Alexandre Pereira Barros da 

Cunha Pereira, Susana Manuela Marques Araújo, Ana Rita Abreu Fernandes 

e Eduardo Miguel Teixeira Fernandes; CDS-PP – Ângela Ivone Rodrigues 

Oliveira, Elsa Maria da Silva Castro, Rui Miguel Ribeiro Correia e Paulo 

Miguel Lima Peixoto; CDU – Mariana da Conceição Pereira da Silva, Célia 

Maria Abreu Magalhães e Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro; BE – Sónia 

Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro; MPT – Manuel Lourenço Lima Amaral; 

PPM – Adrião Saraiva Gonçalves. Por inerência do cargo de Presidente de 

Junta de Freguesia: Maria da Conceição da Cunha e Castro - PS, José Castro 

Antunes - PS, Maria de Fátima Saldanha Cardoso - PS, Luís Miguel Freitas 

Marques Carvalho Soares - PS, Maria Odete de Abreu Lemos - PS, Carlos 

Artur Faria Ribeiro Coimbra - PS, António Martins Gonçalves – PSD, Manuel 

da Costa Mendes Lopes - PS, Augusto César Fernandes Guimarães – PS; 

Agostinho Salgado Faria – PS, Paulo Manuel Ferreira da Silva - PS, Cristina 

Patrícia Lemos Fernandes – PS, Isilda Gomes da Silva - PS, Manuel da Costa 

Teixeira - PS, Alcino José de Sousa - PSD, António Brás Mendes Pereira – PS, 

Joaquim Jorge da Mota Pereira - PS, João Manuel Gonçalves Miranda - PS, 

Domingos Vaz Peixoto - PS, Carlos Alberto Alves Miranda Oliveira - PS, Sérgio 

Alberto Castro Rocha - PS, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro – PSD; 

Maria Adelaide Andrade Silva - PS, José Armando Morais da Silva – PS, 

António Alberto da Costa Martins – PSD, Marta Filipa da Silva Gonçalves – 

PS, Nelson Cristiano Gonçalves Ferreira - PS, Ricardo Jorge Carvalho de 

Castro – PS, João Miguel Castro Oliveira - PS, José Augusto da Costa Araújo – 

PSD, Marçal Avelino Salazar Marques Mendes - PSD, José Carlos Fernandes 

da Cruz – PS, David Patrício Lopes Araújo – PS, Vítor Manuel da Silva Pais – 

PS, Abílio Lima de Freitas – PSD, Guilherme Paulo Ribeiro Abreu – PS; Flávio 

Romeu de Sousa Freitas (em representação do Presidente da Junta da União 
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das Freguesias de Conde e Gandarela) – PS, João Carlos Silva Alves - PS, Rui 

Porfírio Lopes Silva – PSD, Manuel das Neves Rodrigues - PSD, Francisco 

Ferreira Gonçalves - PS, Francisco Bruno da Silva Oliveira – PS, Daniel Filipe 

Macedo de Oliveira – PSD, Armindo Filipe da Silva Lopes – PS, Manuel 

Fernando Alves Cardoso - PDS e Carlos Alberto Peixoto de Sousa - PS. --------- 

Substituição por ausência inferior a trinta dias: Luís Miguel Morgado 

laranjeiro, César Manuel castro Machado, Paulo Pinto Carvalho Freitas do 

Amaral, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, Mário Augusto Araújo 

Ribeiro, Cândido Capela Dias, Manuel Fernando da Cunha Fernandes, 

Fernando Miguel Machado Pereira da Silva Araújo, André Filipe de Castro e 

Sousa Casalta, Carlos Henrique Ribeiro de Barros, Isabel Filipa de Lemos 

Moreira Leite, Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, Elva Raquel Camarero 

Cancela Gusmão, Daniel André de Sousa Rodrigues, António Fernando 

Meireles Lopes, Rui Manuel Alves Martins, José Pedro Correia de Aguiar 

Branco. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faltaram os seguintes membros: Francisca Maria da Costa Abreu, Maria 

Elisabete Veloso Machado da Costa Martins, Armando Jorge Coelho Ferreira, 

Paula Cristiana da Silva Ribeiro, Rita Alexandre Rodrigues Caldas e Sérgio 

Manuel Antunes Freitas da Silva, Angelino Miguel Ribeiro Salazar. -------------- 

Presenças da Câmara Municipal – Domingos Bragança, Presidente e 

Vereadores Adelina Paula Mendes Pinto, Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, 

Paula Cristina dos Santos Oliveira, Alice Sofia de Freitas Marques Carvalho 

Soares, Bruno Alberto Vieira Fernandes, André Guimarães Coelho Lima, 

António Monteiro de Castro e Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo.  

Pelas vinte e uma horas e vinte e cinco minutos havia quórum e o 

Presidente da Mesa DECLAROU ABERTA a sessão. ----------------------------------- 

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

-----------------------------------------INTERVENÇÕES---------------------------------------- 
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Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal da 

CDU, promulgado o diploma que altera a Lei das Finanças Locais e da Lei-

quadro das Transferências de Competências para as Autarquias Locais e para 

as Entidades Intermunicipais, disse que achava ser tempo de cada município 

se pronunciar sobre a aceitação, ou não, das novas competências. Disse, 

também, que o diploma resultara do acordo subscrito pelo PS e PSD, em 

abril, e que traduzia um inegável significado político pela importância das 

matérias em causa e também pela ostensiva visibilidade que se lhe atribuiu. 

Considerou que as áreas em questão eram áreas fundamentais para o 

Portugal que, nas últimas décadas, vinha sendo determinado pela política de 

direita fazendo convergir o PS, o PSD e o CDS. Considerou, depois, que 

alguns presidentes de câmara têm demonstrado o seu desagrado e até 

oposição a esta nova lei, mas sobre a posição do executivo camarário de 

Guimarães pouco ou nada se sabe, se aceita ou não as novas competências 

já para 2019. Disse que os pressupostos em que este processo assenta não 

deixavam margens para dúvidas, a explícita afirmação de que deste processo 

não podia resultar aumento de despesa pública, o crónico subfinanciamento 

patente em todos os domínios a transferir e a intenção de situar a 

quantificação de meios na perspetiva da manutenção e/ou conservação, 

ignorando o estado atual de partida e demais recursos associados. 

Prosseguindo, disse que chamar de descentralização ao processo de 

transferência de competências para as autarquias locais era uma falácia, 

porque, para si, descentralizar era bem mais que isso, era um processo que 

envolvia a regionalização, sem a qual não haveria uma delimitação coerente 

de competências entre os vários níveis de administração, exigia a reposição 

das freguesias com o que isso representava para a proximidade e 

participação democrática e incluía a transferência de poderes para planear, 
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programar e executar as infraestruturas e equipamentos necessários e 

impunha a afirmação plena da autonomia administrativa e financeira que 

constitucionalmente o Poder Local tem consagrado. Considerou que a 

transferência de encargos para as autarquias e a desresponsabilização do 

Estado eram partes de uma orientação estratégica de desestruturação de 

funções sociais constitucionalmente consagradas e que, perante estes 

cenários, continuariam os vimaranenses sem respostas e sem saberem qual 

seria o futuro. Relativamente a este tema, levantou as seguintes questões: 

Se a maioria do PS irá aceitar a diretivas do governo PS e assim convergir 

com a política do PSD; Se a reposição das freguesias vai acontecer no 

concelho de Guimarães; Se as discussões estão a ser feitas com as 

populações para envolve-las num processo tão complexo e que terá efeitos 

imediatos no seu dia-a-dia e no desenvolvimento da sua região. 

Continuando, realçou que este diploma representa um passo na 

reconfiguração do Estado ao arrepio da Constituição, contrária aos 

interesses da população e atentatória da assunção pelo Estado de funções 

cuja dimensão universal e pública só este pode garantir a partir de políticas 

nacionais e que, pela sua natureza, não podem encontrar resposta séria no 

emparcelamento territorial. Lembrou ter sido a convergência de PS, PSD e 

CDS expressa na política imposta por sucessivos governos que conduziu o 

país a uma grave situação no plano económico e social, convergência em 

torno de uma política que agravou a dependência externa, degradou o 

aparelho produtivo, fragilizou os direitos dos trabalhadores, privatizou 

empresas e recursos estratégicos, endividou o País e concentrou riqueza e 

poder nas mãos do grande capital. Finalizou, afirmando que esta 

convergência – em si mesma contrária a muitas das medidas positivas que 

foram possíveis de adotar nos últimos anos – fica uma vez mais exposta e 
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constituindo uma ameaça ao desenvolvimento, ao progresso e à soberania 

nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Elsa Maria da Silva Castro, do Grupo Parlamentar Municipal do CDS-PP, fez a 

sua intervenção sobre a Plataforma das Artes e da Criatividade, realçando 

que continua sem um projeto com conteúdo e com a vida que aclarasse o 

propósito da sua explicação. Considerou que a beleza do edifício se 

enquadrava na categoria de género artístico de “natureza morta”. Referiu, 

depois, poder gostar-se do género, mas o propósito de um projeto de arte 

contemporânea em Guimarães esgotava-se no seu próprio edifício, e que a 

Câmara Municipal sabia disso porque desde dois mil e doze que vem 

cavalgando no sucesso arquitetónico do edifício e com esse fraco argumento 

refutando as críticas da oposição. Lembrou, também, que sempre 

consideraram que o insucesso da Plataforma das Artes e do Centro de Artes 

José de Guimarães não estava no dinheiro disponível mas na falta de visão 

coerente e insistência no modelo inicialmente apresentado. Finalizou, 

dizendo ter concluído que não existia qualquer modelo estudado para a 

Plataforma das Artes e da Criatividade. ------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do BE, referiu ser do conhecimento público que a MARPEI, empresa com 

uma longa história no nosso concelho, existente desde 1970, estava em 

processo de insolvência e que, segundo noticiado pelos órgãos de 

comunicação social, estava em falta com o pagamento do salário de agosto e 

com o subsídio de férias. Referiu que esta situação só foi dada a conhecer 

aos trabalhadores aquando do seu regresso de férias, assim como, que só 

mais tarde receberiam o modelo de acesso ao subsídio de desemprego. 

Considerou ser esta uma situação complicada para os trabalhadores, porque 

além de não terem recebido o mês de agosto e o subsídio de férias, o prazo 
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que normalmente demora a ser atribuído o subsídio de desemprego 

provavelmente teriam dois a três meses sem qualquer rendimento. 

Anunciou, que estes trabalhadores, assim como todos os trabalhadores que 

se encontram em situação idêntica, merecem e têm a total solidariedade do 

BE. Depois, referiu que a construção dos edifícios na freguesia da Costa 

descaracterizam por completo o olhar sobre a encosta da Penha, não 

contribuindo para o respeito que a mesma merece e não deixando antever 

nada de bom, quer do ponto de vista da candidatura da Montanha da 

Penha, quer quanto à falta de oferta habitacional. Lembrou, ainda, que em 

março do corrente ano o vereador Ricardo Costa embargara a referida obra 

por não estar a cumprir o plano do loteamento, mas que essa ordem de 

embargo não foi cumprida, estando até previsto mais um novo edifício 

naquele local. Finalizou perguntando se podiam esperar alguma atitude da 

Câmara Municipal sobre estes processos de construção. --------------------------- 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

fez a sua intervenção sobre resíduos urbanos, lendo, em voz alta, um texto 

cujo teor a seguir se transcreve: “Antes e independentemente de sermos 

Capital Verde Europeia, temos que nos tornar verdes nos comportamentos e 

na ação. Ninguém chega a Capital Verde se os elementos da sua comunidade 

não tiverem comportamentos adequados. O comportamento de cada um 

tem que ter um guião simples mas exigente, tendo que passar por primárias 

e nanoatitudes do tipo: a)Todos sabemos, em tese, que não se deitam pontas 

de cigarro para o chão mas, para que isso aconteça, tem que haver muitos 

recetáculos para os depositar, por todo o concelho e não há. Há 2 ou 3  

papabeatas, caríssimos em custos mas que bem se compreende que não 

resolvem o problema. Tem que haver esses papa ou os velhos cinzeiros em 

todas as ruas, depois tem que haver fiscalização para os prevaricadores. Os 

mais novos têm que receber formação nas escolas os mais velhos não sei 
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como se lhes há-de fazer! b)Os donos dos cães têm que apanhar a porcaria 

dos seus animais mas, para que isso aconteça, é preciso colocar muitos 

recetáculos de recolha desses “enzimas” de modo a que as pessoas 

facilmente tenham essa atitude de urbanidade. É preciso também sinalizar 

essa prática de modo a que os distraídos sejam lembrados, principalmente 

junto a jardins e praças públicas. É preciso haver fiscalização. É preciso haver 

sensibilização. E não há. c)Quanto aos lixos e lixezas é preciso que os caixotes 

de recolha, sejam “molocs” ou quejandos têm que estar em perfeito estado, 

limpos e com a rotulagem legível. Muitos não estão, ao contrário, estão 

absolutamente nojentos e a rotulagem está apagada. A recolha tem que ser 

melhorada e não ficarem cheios e a transbordar. As pessoas têm que ser 

ensinadas e fiscalizadas por não porem os lixos nos locais previamente 

destinados e às horas indicadas. É preciso que a Câmara seja mais eficaz e 

cuide bem do espaço público. Quanto a lixos e lixezas há ainda que ponderar 

se estamos no paradigma certo que atua em função do produtor/pagador, 

ou seja, paga-se mais quanto mais se produz quando é certo que os do norte 

da europa já há muito que ensaiaram e praticam o modelo de quanto mais 

se recicla mais se é beneficiado, com descontos inclusive. É preciso escutar 

qual é o paradigma que a Câmara defende e o que pretende alterar, como e 

quando? Esta questão foi-me chamada à atenção pelo meu companheiro de 

bancada Alexandre Barros, o que muito lhe agradeço. Espero do mesmo 

modo que o Município agradeça ao PSD esta chamada à reflexão. d)Quanto 

a mobilidade temos que ganhar consciência que melhor faremos se 

andarmos de transportes públicos mas, para isso, é preciso que os tenhamos 

em quantidade e horários adequados e em qualidade. Só anda de transporte 

público os que a isso são obrigados por falta de outros meios, sendo uma 

pena não haver política municipal de captação de clientelas opcionais. Estas 
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só se conseguem com qualidade nos transportes. Ando muito pouco neles 

mas, quando tal acontece, não é muito boa experiência. A este propósito fica 

aqui a nota que gosto muito do autocarro elétrico que foi colocado em 

circulação com muita pompa e circunstância. Temos um mas, um município 

vizinho, encomendou uma frota inteira e vai-nos passar a perna. Não me 

importava se não tivesse inveja, mas tenho. Esse mesmo município vizinho 

tem agora um laboratório da qualidade do ar e da mobilidade. Mais uma 

vez, acertaram na mouche. Acertemos também. Dá-me jeito usar a língua 

francesa e dizer ALLEZ ALLEZ ou a inglesa Lets go porque a portuguesa 

“Vamos a isso” ás vezes não tem força suficiente. Se queremos sonhar e 

atingir objetivos temos que caminhar em modo verdejante. Ainda estamos 

acinzentados. Uma pena.” ------------------------------------------------------------------ 

Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, fez a sua intervenção sobre a descentralização, lendo, 

em voz alta, um documento cujo teor a seguir se transcreve: “Há alguma 

razão para que um cidadão não possa na sua Junta de Freguesia requerer o 

número da sua porta? Ou o empresário licenciar e instalar a sua atividade 

numa praia fluvial sem que tenha de se dirigir ao Estado Central. Há alguma 

razão para que os Municípios não tenham competências na lei de 

fiscalização e contraordenação dos recursos hídricos que atravessam o 

território. Ou para que o cidadão possa na sua Junta de freguesia requerer o 

cartão de cidadão de pessoa com deficiência. Ou o cartão do idoso. Uma 

licença de ocupação de espaço público. Uma licença para a realização de 

uma fogueira ou queimada, ou a simples participação de um sinistro? Há, há 

uma boa razão. Chama-se centralismo. Não é de esquerda, nem de direita. É 

do exercício do poder. Em Portugal e no mundo ninguém quer perder poder. 

O poder de decidir, de contratar, de pagar, de recrutar. Enfim o poder de 

gerir. E porventura este não é um desejo exclusivo e dominante da classe 
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política. Também nas estruturas intermédias da administração há uma 

tentação latente de justificar a necessidade da existência de uma direção 

geral, de uma divisão ou de um serviço, contrariando a maré que teima em 

subir, assente na ideia de que gerir de forma próxima, significa gerir melhor. 

Colocar o poder no sítio certo. Aos cidadãos não interessa se o Hospital, ou 

as Escolas, ou as Estradas Nacionais são da competência do Governo. 

Queixam-se ao Senhor Presidente da Câmara. Aos cidadãos não interessa se 

os jardins, a higiene urbana é da responsabilidade do município, queixam-se 

aos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia. Por isso, pouco importa a 

justificação do autarca de que não podem fazer mais porque não é da sua 

competência. Os autarcas não se justificam, os autarcas fazem. Resolvem os 

problemas. Tem sido assim em Guimarães, com o Senhor Presidente de 

Câmara, com os Senhores Vereadores e com os Autarcas de freguesia. Vão 

para lá do que a lei determina como sendo sua responsabilidade, porque 

primeiro estão as pessoas, os seus problemas e as suas preocupações. No 

passado dia 16 de agosto aprovamos na Assembleia da República a lei-

quadro de transferência de competências para as autarquias locais. Os 

princípios que norteiam esta opção política do Governo são: - eficiência e 

eficácia na gestão pública; - Promoção da coesão territorial e igualdade de 

oportunidades no acesso aos serviços públicos. - Autonomia administrativa, 

financeira, patrimonial e organizativa das autarquias locais, devendo 

acompanhar a transferência da competência os meios para a sua efetiva 

concretização. - Sobretudo o princípio segundo o qual a competência deve 

“estar” de acordo com a sua natureza no órgão que se mostre mais 

adequado ao exercício da competência em causa. Entendo esta proposta 

como um caminho que agora se inicia. Creio que se constituí como uma 

oportunidade para os Municípios, para as freguesias e para Guimarães, 
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considerando que em Guimarães a tradição da gestão autárquica é 

marcadamente de boa gestão. Contudo é fundamental clarificar em concreto 

os aspetos ainda não regulamentados, o envelope financeiro ainda não 

apresentado, para que esta oportunidade não se converta em ameaça ao 

bom equilíbrio financeiro do Município e das nossas autarquias, mas 

sobretudo para que as competências que agora nos querem atribuir 

permitam uma gestão mais eficaz e eficiente. Há por isso três aspetos da 

proposta, que dizem particularmente a Guimarães e que gostaria de 

salientar. 1 – Habitação. É urgente resolver as condições desumanas em que 

muitos vimaranenses habitam. Em especial as condições em que vivem os 

moradores do Bairro da Emboladoura. O Governo não pode simplesmente 

despejar na Câmara Municipal de Guimarães a competência de reabilitar, 

gerir e manter os fogos do IRHU sem considerar o que não foi feito e deveria 

ter sido nos últimos 40 anos e sem considerar que estas intervenções têm 

custos que têm de ser assumidos pelo Governo Central. 2 - Na área da 

Cultura: Guimarães não é um município qualquer. Foi escolhido pelo Governo 

da República para acolher a Capital Europeia da Cultura em 2012. Realiza 

investimentos anuais neste setor que superam em larga medida, 

proporcionalmente, o investimento público do poder central num setor tão 

determinante da nossa sociedade. O quadro de transferência de 

competências nesta matéria é claramente insuficiente relativamente à 

legítima ambição do Município de Guimarães. Fica de fora da delegação de 

competências a gestão, valorização e conservação de património e museus 

de âmbito nacional. Esta proposta não vai ao encontro das pretensões de 

Guimarães de gerir de forma integrada todo o património cultural, e por isso 

não pode merecer a nossa concordância. 3 - Envelope Financeiro: Ao longo 

do diploma encontramos o reconhecimento de diversas competências que já 

são exercidas pelo município de Guimarães (o investimento nas Escolas EB 
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2/3, nos Centros de Saúde e Hospitais, no apoio às IPSS’s, às Corporações de 

Bombeiros, na rede de transportes e comunicações e novas competências 

nas áreas da educação, saúde, proteção civil, ação social. Fica em falta saber 

que receita entrará nos cofres do município para que as reconhecidas e 

novas competências possam ser cumpridas de acordo com os princípios que 

enunciei. Mas há uma segunda dimensão desta proposta, num Governo 

liderado por um Primeiro Ministro que liderou a maior reforma autárquica 

ao nível do mapa territorial e das competências das autarquias, que 

demonstra que o impulso para a descentralização continua demasiadamente 

ténue e lento para quem como eu acredita na Descentralização de 

competências. Subsiste o regime legal de deleção de competências por 

contrato interadministrativo entre o Município e as Freguesias, ou seja, neste 

pacote da Descentralização, as freguesias apenas adquirem competências e 

meios por contrato e não por via legal e do orçamento de Estado, como se 

tratassem de uma entidade menor. Os autarcas de freguesia foram eleitos 

com a mesma legitimidade que os autarcas municipais e merecem esse 

tratamento. Felizmente em Guimarães, também sobre esta matéria 

continuam a ser dados passos firmes no sentido de corresponder a este 

princípio de colocar o poder no sítio certo. O executivo municipal votou, na 

passada semana, novos protocolos de delegação de competências para a 

manutenção de espaços verdes. Mais competências para as freguesias. E 

mais freguesias com novas competências. O Partido Socialista em Guimarães 

tem feito uma reflexão profunda sobre a descentralização, sobre o papel dos 

autarcas e sobre o papel das juntas de Freguesias. Tenho conversado com o 

Senhor Presidente da Câmara que sobre esta matéria tem uma visão para o 

município, uma visão para o Concelho, uma visão para todos os 

vimaranenses. Senhor Presidente consigo partilho, partilhamos, uma visão 
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assente na ideia de que é preciso que a qualidade urbana que se imprime em 

Guimarães cidade, se continue a estender às periferias, às Vilas e Freguesias 

do Concelho. Tem sido assim com a reabilitação das centralidades e terá que 

ser assim em tantos outros domínios de atuação das autarquias. Da 

educação, ao apoio social, da higiene à limpeza urbana, da gestão dos 

espaços verdes à prestação de serviços administrativos do estado central e 

do município, a participação das freguesias é decisiva. Senhor Presidente, 

Senhora e Senhores Deputados. O caminho que com a Lei Quadro se inicia é 

longo, e difícil. Não se esgotará na Lei e nos diplomas sectoriais, na relação 

entre as autarquias jogar-se-á muito do sucesso da descentralização. Colocar 

o poder no sítio certo não implica perder poder. Colocar o poder no sítio 

certo implica vontade de ouvir, vontade de refletir, vontade de partilhar 

responsabilidades, sucessos e insucessos. Implica vontade de encontrar 

novas soluções para os problemas de sempre. O Partido Socialista fará esse 

caminho para que as soluções ao nível central com o Governo e ao nível local 

vão ao encontro do que sabemos ser melhor para Guimarães. Senhor 

Presidente, Senhores Deputados. Estamos a dar pequenos passos, bem sei. 

Mas enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar, a gente 

não vai parar.” --------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, um documento 

cujo teor a seguir se transcreve: “Ainda antes do processo relacionado com o 

monte cavalinho surgiu na praça pública acesa discussão sobre uma 

edificação na frente da pousada de santa marinha da costa com particular 

enfoque no impacto paisagístico sobre aquela relevante parte do cenário da 

cidade. Desenvolvimentos recentes deram nota de um processo com 

situações dignas de esclarecimento por parte da Autarquia. É verdade que a 

Câmara Municipal de Guimarães, em face da ausência de resposta ao 
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“pedido de aperfeiçoamento” e através do seu presidente decide pela 

“rejeição liminar” do pedido de licenciamento da obra? O que motivou a 

posterior aprovação? A obra foi embargada em Março do presente ano por 

incumprimento da licença emitida? Se sim, o que motivou o levantamento do 

embargo dado que a construção evolui normalmente? Confirma-se ou não 

que a devolução da caução ao promotor foi rejeitada com a justificação da 

obra não ter ainda licenciamento? Sr. Presidente, a obra está ou não 

devidamente licenciada? Atendendo às declarações recentes sobre o projeto 

do monte cavalinho e a intenção de rever a volumetria de projetos 

aprovados há mais de uma década, porque não reviu em tempo útil a 

volumetria deste projeto? Aguardamos as Vossas respostas.” -------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar do PS, decorrido um 

ano de mandato, fez a sua intervenção lendo, em voz alta, um documento 

cujo teor a seguir se transcreve: “Há um ano atrás estávamos nos últimos 

dias de campanha eleitoral. Os Partido políticos apresentavam as suas ideias 

e projetos para Guimarães e esgrimiam os seus últimos argumentos. O 

desfecho é conhecido de todos: vitória do Partido Socialista com reforço da 

votação em todos os órgãos, números de mandatos na Assembleia 

Municipal, número de Freguesias e eleitos locais. Esta referência ao desfecho 

serve, não para qualquer rejúbilo saudosista de um resultado eleitoral, mas 

para relembrar a responsabilidade que ficou acometida a cada um de nós. 

Ao PS e aos seus eleitos, cabe a responsabilidade de cumprir o seu programa 

eleitoral, sufragado pela maioria dos Vimaranenses. À oposição cabe a 

fiscalização desse mandato e a defesa dos seus programas, que mereceram, 

a confiança de alguns vimaranenses. As maiorias e os projetos políticos não 

servem, contudo, como desculpa para que a democracia se cumpra apenas 

de 4 em 4 anos. A democracia cumpre-se todos os dias, quer nos órgãos de 
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fiscalização como a Assembleia Municipal, quer na prática política dos 

órgãos executivos. E é este o primeiro aspeto que quero destacar: a prática 

política do atual executivo e a sua vontade contínua de que se cumpra a 

democracia todos os dias. Ao longo deste primeiro ano de mandato, vimos o 

Senhor Presidente da Câmara a lançar para a população um conjunto de 

temas marcantes e estruturantes para que o debate não se esgote na 

campanha eleitoral, nem se circunscreva às quatro paredes de Santa Clara. 

Destaco aqui o sinal dado sobre a vontade de discutir o modelo de 

transportes públicos do concelho, o Plano de Mobilidade e as Festas 

Gualterianas. Relembro ainda a abertura do executivo à discussão da 

proposta “Desporto para Todos” de PSD e CDS pela existência de objetivos 

comuns e, logo, da possibilidade de apresentação de um texto consensual. 

São exemplos de matérias que foram alvo de grande debate em período 

eleitoral, e que dizem tanto aos vimaranenses que não se podem esgotar em 

decisões administrativas. Repensar os modelos que nos dizem respeito a 

todos é uma missão de construção coletiva. É assim que Domingos Bragança 

o vê e que a bancada do PS na Assembleia Municipal partilha. É, mais do que 

uma questão relativa a cada um dos pontos que aludi, uma questão de 

princípio e de apelo à participação de todos. Algo que, aliás, foi destacado 

por Domingos Bragança no seu discurso de tomada de posse e que fazemos 

questão de sublinhar. Olhe-se, por exemplo, ao resultado da Candidatura a 

Capital Verde Europeia na área da Governança, onde a procura de consenso 

político à volta desta candidatura, e da abrangência territorial das estruturas 

de missão e Brigadas Verdes são amplamente valorizadas. Além da prática 

política, estamos cá também para fiscalizar o cumprimento dos programas 

eleitorais e a sua execução. O Partido Socialista venceu as eleições há um 

atrás com o projeto político ambicioso assente em 30 compromissos para 

Guimarães. Este primeiro ano, não tendo naturalmente a ambição de os 
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concretizar em 365 dias, foi demonstrativo da vontade de repetir a prática 

do mandato 2013-2017, cumprindo integralmente aquilo com que se 

comprometeu com os eleitores. Este fim-de-semana foi inaugurada a 1ª fase 

da Ecovia, concretizando um desses objetivos, mas a intenção de fazer de 

Guimarães um concelho ambientalmente mais sustentável e de cada 

vimaranense um ecodidadão, não se esgota aqui. Tivemos oportunidade de o 

demonstrar em todas as Análises da Atividade da Câmara desde o início do 

mandato, e voltaremos hoje a fazê-lo. A cada período que nos reunimos há 

mais novidades nesta matéria, numa ambição que não se esgota em títulos, 

nem esmorece perante as dificuldades. Também em matéria de mais 

investimento em todas as freguesias, o primeiro ano de mandato confirma 

uma tendência seguida no último mandato. Não no último ano de mandato 

em especial, não no primeiro, mas ao longo dos quatro anos. Foram mais de 

uma dezena e meia de inaugurações no dia 24 de junho, em quase igual 

número de freguesias do nosso território. Há quatro outros compromissos 

com Guimarães que têm vindo a ser cumpridos ao longo deste período do 

mandato na área da Educação. 17 Projetos educativos nas nossas escolas, 

nas áreas culturais, ambientais e de atividade física, entre CAFs e AAFs que 

ouviremos em maior destaque ao longo desta assembleia quando nos 

debruçarmos sobre o arranque do ano letivo. Também nos compromissos na 

área da Cultura e no objetivo de cultura para todos, onde se prosseguem 

projetos transitados do mandato anterior, se abraçam parcerias com 

entidades locais na programação do território e se atribui a maior verba de 

sempre às entidades culturais, numa cifra que se aproxima dos 300 mil 

euros. Foi também neste primeiro ano de mandato que se lançou o Portal do 

Associativismo nas áreas da Cultura, Desporto e Ação Social, cumprindo 

assim também com um dos compromissos eleitorais de aproximação com 
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estas entidades pelas novas ferramentas tecnológicas. Cumpre também o 

município na Ação Social quando atribuiu 46 mil euros em Bolsas de Estudo, 

estando nova fase de candidaturas abertas para o novo ano letivo. Outros 

dois compromissos conhecem já muitos desenvolvimentos no terreno, no 

contacto com as instituições e na preparação da sua formalização, que a 

qualquer momento conhecerá novidades na Candidatura a Cidade Amiga das 

Crianças e no Lançamento da Incubadora de Base Social. O Programa 

Eleitoral do PS ultrapassava a barreira dos 30 compromissos e tinha 

objetivos por área de ação. Foi aqui que novamente já foram dados passos 

significativos na normalização do Regulamento de Apoio a Pessoas 

Desfavorecidas e no Projeto ABEM, onde os medicamentos para as famílias 

abrangidas pelo regulamento se tornaram gratuitos mediante apresentação 

de cartão, sem limite de valor mensal. Sendo certo que muitos destes 

compromissos carecem de acompanhamento e ação condizente ao longo de 

todo o mandato, falamos em cerca de metade dos 30 compromissos nos 

quais já conhecemos concretizações ou desenvolvimentos significativos. A 

estes juntamos ainda ações como a assinatura do Plano Intermunicipal de 

Sacromontes, o contrato com a TVI para a gravação de uma novela em 

Guimarães, a Taça do Mundo de Ginástica, a Fina do Festival da Canção ou 

os passos assinaláveis da Incubadora de Base Rural. Um ano de muito 

trabalho, visibilidade do nosso território e preocupação com a qualidade de 

vida dos vimaranenses. Um ano em que Guimarães manteve a sua 

centralidade no poder de decisão, de que são maiores exemplos a 

Presidência do Quadrilátero Urbano ou a integração da Comissão 

Permanente do Eixo Atlântico. Não há boa prestação de contas se apenas 

assinalarmos aquilo que já está concretizado. Os próximos 3 anos serão de 

muito trabalho para voltar a cumprir na íntegra o compromisso com os 

vimaranenses. Dependa ou não da Câmara apenas a sua concretização. O 
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desnivelamento do nó de Silvares, obra da Infraestruturas de Portugal, é 

urgente e sabemos que tem existido um acompanhamento presente, dentro 

do limite das responsabilidades acometidas ao município nesta matéria. A 

Via para o Avepark, ligando todo o território no seu caminho será ainda um 

objetivo a cumprir, assim como o Teatro Jordão que ainda hoje votaremos a 

sua repartição de encargos e esperemos que as voltas da Contratação 

Pública permitam a sua concretização a breve trecho. O Parque da Caldeiroa 

está em andamento e ajudará a concretizar novo compromisso, caminhando 

na contínua pedonalização do Centro da Cidade. A ele seguir-se-á a 

requalificação da Av. D. Afonso Henriques, Rua D. João e Caldeiroa. Novas 

fases da Ecovia se seguirão, e os trajetos ribeirinhos devolverão o rio às 

comunidades, tornando-as as suas principais defensoras. Sabemos também 

da intenção do Senhor Presidente de concretizar um empreendimento de 

habitação a custos controlados, tal como consta do programa, em terreno 

em que haja intervenção municipal, que poderá ser já nos limites da Estação 

de Comboios da CP. Os restantes objetivos estão ligados à mobilidade 

elétrica, integrado nos planos de mobilidade e transportes já mencionados e 

que terão debate público, ao Campus de Justiça e ao Instituto Cidade de 

Guimarães. Um ano, e já tanto para relembrar. Mas estamos no primeiro 

quarto de um trajeto para cumprir, e será ambicioso e exigente concretiza-lo. 

Da nossa parte cá estaremos, fiscalizando a atividade municipal, 

relembrando o cumprido, e o que faltará cumprir. Dificilmente, com 

seriedade, será possível olhar para esta análise que acabo de fazer e não 

ficar satisfeito, esperançoso e determinado. Tantos compromissos já 

cumpridos, tantos passos dados no cumprimento dos que faltam e uma 

abertura à democracia e à construção coletiva por parte do Executivo 

Municipal que não podemos deixar de reforçar. Com todos e para todos.” ---- 
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Emídio Guerreiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, usou da palavra 

para abordar o tema da descentralização de competências, um processo 

onde, na teoria, a maioria estava de acordo, mas quando passado à prática 

parecia existir sempre dificuldades. Disse que este tema teve o mérito de 

fazer com que os dois maiores partidos se entendessem num acordo, para 

quando fosse possível desenhar uma legislação que, de alguma forma, 

tivesse o rescaldo dos dois maiores partidos portugueses, significando, isto, 

que oitenta por cento da Assembleia da República viabilizou esta legislação. 

Não falaria sobre o seu enquadramento teórico e sobre os seus pressupostos 

porque já haviam sido bem explicados na intervenção do membro Luís 

Soares. Todavia, considerava ser altura de se saber em que ponto da 

situação se encontra Guimarães. ---------------------------------------------------------- 

Nelson José Guimarães Felgueiras, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

começou por dizer que a Capital Europeia da Cultura 2012 foi um evento 

marcante para a cidade, para Guimarães e para os vimaranenses. 

Acrescentou que foi o momento em que se abriram as portas à Europa e ao 

mundo e onde se mostrou o nosso Património Cultural. Lembrou, depois, 

que a Plataforma das Artes e da Criatividade foi o edifício âncora desse 

evento e, à imagem do que havia acontecido em Lisboa e Porto, este edifício 

foi o escolhido pela Câmara Municipal para colocar no centro da sua ação, 

sendo que a aposto que foi feita na altura com a criação do Centro 

Internacional de Artes José de Guimarães, espaço de referência na arte 

contemporânea, era exemplo disso mesmo, assim como, exemplo da 

ambição que o Presidente da Câmara e a Câmara tiveram nessa altura. Disse 

terem consciência de que era um objetivo difícil e que, porventura naquilo 

que era o leque de escolha, esta não seria uma escolha óbvia. Porém, por 

representar um progresso civilizacional, por representar o papel do poder 

público naquilo que é a evolução da sociedade, daquilo que é a criação de 



 
ATA Nº 7 Fls. __13__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                   

 
                   

novos públicos e do evoluir de Guimarães, a Câmara Municipal fizera essa 

escolha. Referiu, por isso, que para o Partido Socialista a cultura não se 

mede em números, em retorno financeiro ou em números de visitas, mas 

sim naquilo que representa para o território e para as populações. Não 

obstante, volvidos seis anos, considerou ser natural que este caminho 

necessitasse de uma reflexão e de um aprofundamento, sendo que, nesta 

sequência, o Presidente da Câmara, em reunião do Executivo, havia 

anunciado a intenção de criar um Conselho Consultivo para pensar e refletir 

sobre a Plataforma das Artes, nomeadamente o que se podia acrescentar e 

que novos caminhos se podiam rasgar. Afirmou ser esta uma aposta e um 

desafio absolutamente coerente com aquilo que é a visão e a postura do 

Parido Socialista em Guimarães para a cultura, e coerente porque o Partido 

Socialista sempre dissera e sempre acreditara que a cultura em Guimarães 

merecia o seu apoio e a sua aposta, e a criação deste Conselho Consultivo 

iria criar novos caminhos para a Plataforma das Artes. ------------------------------ 

Tiago Vieira Laranjeiro pediu esclarecimentos, aos quais Nelson José 

Guimarães Felgueiras respondeu. --------------------------------------------------------- 

Ana Paula lemos Damião lavrou um protesto, pelo facto do membro Nelson 

Felgueiras a ter acusado que havia sugerido que a Plataforma das Artes e da 

Criatividade deveria ser encerrada por não ter rentabilidade, recordando 

que tinha apenas referido que as coisas não estavam a correr muito bem e, 

portanto, que se deveria parar, repensar e recomeçar. ----------------------------- 

Nelson José Guimarães Felgueiras usou da palavra em defesa da honra, por 

ter sido apelidado de desonesto, informando que as declarações que tinha 

comentado na sua intervenção poderiam ser confirmadas através da 

gravação áudio. --------------------------------------------------------------------------------

Rui Armindo da Costa Freitas, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, fez 
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a sua intervenção sobre a rotunda de Silvares, lendo, em voz alta, um 

documento que a seguir se transcreve: “Há um ano atrás podíamos ler na 

rotunda da autoestrada, faremos em 12 meses aquilo que não fizeram em 12 

anos. Sim, era uma afirmação da Coligação Juntos por Guimarães e do seu 

candidato. Um desígnio sério e pensado, numa forma de fazer política que 

visava resolver um problema dos cidadãos. Poucos dias depois podia ler-se 

no mesmo sítio, “Desnivelamento do Nó de Silvares, projeto em execução”. 

Bom, de facto podia dizer-se que a segunda mensagem tinha a mesma boa 

intenção que a primeira. De facto estavam apresentadas aos vimaranenses 

duas propostas de solução efetiva de um problema, a diferença é que 

enquanto a primeira era séria, a segunda brincava com as palavras. E 

brincava porque volvidos vários meses é que foi adjudicado o projeto, isto é, 

o projeto que se dizia em execução, que levava a entender que a obra estaria 

para breve, afinal, aquando da afirmação estampada num “outdoor”, ainda 

nem adjudicado estava. Certo é que durante anos se ouviu que a 

responsabilidade da solução daquele problema não dependia da CMG mas 

da Estradas de Portugal e posteriormente da Infraestruturas de Portugal. 

Nós sempre dissemos que entendíamos que para resolver um problema de 

tal dimensão faria sentido até, que a CM se substituísse ao Estado para que 

a coisa andasse…esta visão foi liminarmente recusada e rebatida. Contudo 

anos mais tarde, vimos a CM a substituir-se ao Estado nas urgências do 

Hospital, vimos a CM substituir-se ao Estado na requalificação da VIM…Mas 

em Silvares tudo continuou passo de caracol. Se a democracia fosse cara aos 

executivos vimaranenses, e o papel das oposições valorizado, talvez já o 

problema estivesse resolvido, assim continua a arrastar-se, esperemos que 

não por muitos mais tempo, pois esperar é o que nos resta. Contudo 

deixamos um alerta em relação a este projeto. Dados os constrangimentos 

óbvios que uma obra num ponto nevrálgico de circulação do tráfego do 
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concelho vão criar, é bom que atempadamente se comecem a estudar as 

formas alternativas que durante meses irão servir para ultrapassar esse 

constrangimento. Que os utentes sejam convenientemente informados para 

que tudo possa acontecer com o menor impacto possível, preocupação que 

esteve sempre no centro da nossa proposta. Em relação a este tema, 

aguardamos que de uma vez por todas se comunique com clareza, quanto 

tempo mais teremos que aguardar por uma solução real, como será e 

quando a teremos a funcionar.” ----------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Armindo José Ferreira da 

Costa e Silva, aos quais Rui Armindo da Costa Freitas respondeu. --------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara, usou da palavra comunicando 

que a Câmara Municipal, em conjunto com as entidades competentes, está a 

acompanhar o processo de insolvência da empresa MARPEI. Depois, 

informou que a Câmara Municipal colocou no centro das suas políticas 

públicas a área ambiental, realçando que o Município de Guimarães foi 

considerado o mais sustentável do país, e lembrando a candidatura que a 

Câmara Municipal apresentara, em dois mil e dezassete, a Capital Verde 

Europeia. Acrescentou, ainda, que já haviam apresentado em reunião do 

Executivo o Plano de Desenvolvimento Sustentável 2030. Quanto à 

mobilidade, adiantou que estavam a trabalhar intensamente para o grande 

objetivo, a frota de autocarros elétricos. Acrescentou que o objetivo era ter 

a mobilidade elétrica nos transportes de passageiros e que esta, 

gradualmente, atingisse os cem por cento, salientando, neste âmbito, a 

vantagem de se ter, hoje, uma empresa municipal de transportes. Informou, 

por último, que foi encomendado um estudo técnico ao especialista Álvaro 

Costa, tendo em vista escolher o modelo de transportes mais adequado para 

Guimarães e que repensasse a coesão territorial concelhia e a mobilidade 
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elétrica. Prosseguindo, achou ter-se dito muita incorreção sobre o edifício de 

Santa Marinha da Costa, porque o referido edifício, que foi embargado, 

passou de imediato a embargo parcial por se ter verificado inconformidades 

a nível do piso -1 e -2, sendo que esse embargo parcial estava a ser 

devidamente cumprido. No entanto, explicou que o promotor do edifício 

havia projetado, inicialmente, a construção de dois pisos destinados ao 

estacionamento e que no ano passado decidira retirar o piso -2 e alargar o 

piso -1, comprando assim 725m2 do domínio público à Câmara Municipal, 

desafetação que foi aprovada pela Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal em dois mil e dezassete. Explicou, também, que desta forma o 

embargo circunscreveu-se à parte da obra que estava em desconformidade 

com o projeto aprovado, sendo que as restantes obras podiam prosseguir 

porque cumpriam o projeto aprovado. Disse, por fim, que o alvará de 

loteamento nº 17/2004 outorgou a esse conjunto de promotores um 

licenciamento urbanístico e definiu o edifício a construir. Quanto ao projeto 

de desnivelamento da rotunda de acesso ao nó da autoestrada, em Silvares, 

lembrou, como era do conhecimento de todos, que em março de dois mil e 

dezassete foi assinado um contrato em que o Governo, através das 

Infraestruturas de Portugal, e a Câmara Municipal acordaram a construção 

do desnivelamento do nó de Silvares e a via do AvePark e qual o 

financiamento que teriam para esta obra. Esclareceu que um projeto de 

obra não é um projeto de execução, existindo diversas fases anteriores ao 

próprio projeto, nomeadamente o estudo preliminar e o programa 

funcional. Anunciou, por último, que segundo o compromisso assumido 

pelas Infraestruturas de Portugal, o projeto já estava pronto e que seria 

presentado na semana seguinte. Continuando, disse que vinha referindo, e 

que fazia parte do seu modo de estar na vida pública e daquilo que sempre 

mencionou na sua comunicação aos vimaranenses, era de governar com 
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todos e para todos, e sempre que algo pudesse ser melhorado, permitir a 

discussão coletivamente. Lembrou que havia dito que a frequência que a 

Plataforma das Artes tem não o satisfaz, apesar da reconhecida qualidade do 

seu edifício, da excecional exposição de arte contemporânea que tem e das 

exposições temporárias que concretiza. Acrescentou ser importante discutir 

e refletir sobre isso e, nesse sentido, disse já ter falado com a Vereadora da 

Cultura para ser criado um Conselho Consultivo reduzido, que convidasse 

quem entendesse para discussão e reflexão, para, e a ser possível, melhorar 

o modelo existente e poder afirmar o Centro Internacional das Artes de José 

de Guimarães. Sobre a Lei-quadro de Transferências para as Autarquias 

Locais, disse não aceitar que o Governo entregue à Câmara o que é menos 

bom e que fique com o que é bom, como é o caso do Paço dos Duques de 

Bragança, do qual o Governo não abre mão porque dá receita, ao passo que 

cuidar dos jardins, que não dá receita, ser da responsabilidade da Câmara 

Municipal. Finalizou, dizendo estar de acordo com a descentralização, mas 

sendo acompanhada do respetivo envelope financeiro. ---------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Sónia Cristina Patrocínio 

Gonçalo Ribeiro, Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, Emídio Guerreiro, Rui 

Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira e Paulo Rui Lopes Pereira da 

Silva, aos quais Domingos Bragança respondeu. -------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro protestou pelo facto do membro Paulo Silva ter 

acabado de falar a respeito de um tema sobre o qual havia dito, em resposta 

a uma esclarecimento, que não poderia falar sobre ele por não fazer parte 

do teor da sua intervenção. ----------------------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, por não ter sido permitido que os 

membros colocassem questões à Câmara sobre outros assuntos para além 

daqueles que estavam plasmados nas suas intervenções, questionou qual a 
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interpretação da Mesa ao artigo 34º e 35º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Guimarães e para dizer que o membro Paulo Silva no pedido 

de esclarecimento abordou temas que não tinha falado na sua intervenção. - 

Na sequência desta intervenção, o Presidente da Mesa informou que existia 

uma norma no Regimento que referia, e citou “só podem interpelar a 

Câmara os membros que intervieram”. Ainda assim, esclareceu que a 

interpretação da Mesa era de que essa norma havia sido colocada no 

Regimento justamente com esse objetivo, porque senão qualquer membro 

que usasse da palavra falaria sobre qualquer assunto que entendesse em 

resposta ao que a Câmara esclarecesse. Relativamente ao teor do pedido de 

esclarecimento do membro Paulo Silva, disse ter estado atento à sua 

intervenção, na qual fez o balanço do primeiro ano de mandato e onde 

projetou, também, intervenções que a Câmara iria fazer, entre elas, aquelas 

que abordou no seu pedido de esclarecimento e, por isso, tinha permitido a 

conclusão da sua interpelação. ------------------------------------------------------------ 

Na sequência do esclarecimento da Mesa, usaram da palavra os seguintes 

membros: Tiago Vieira Laranjeiro, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha 

Pereira e Paulo Rui Lopes Pereira da Silva. ---------------------------------------------- 

De seguida, usou da palavra Domingos Bragança, Presidente da Câmara 

Municipal, respondendo aos pedidos de esclarecimentos que os membros 

haviam solicitado. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------LEITURA DO EXPEDIENTE---------------------------------- 

- Dos ofícios da Câmara Municipal de Guimarães a remeter a resposta a 

requerimentos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata; Do ofício 

do Ministério da Administração Interna relativo à Lei-Quadro da 

Transferência de Competências para as Autarquias Locais; Do ofício da 

Câmara Municipal de Guimarães a solicitar a colaboração nas respostas às 
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questões suscitadas pelo Tribunal de Contas relativas à adesão do Município 

à Associação Nacional das Assembleias Municipais. --------------------------------- 

Para cumprimento do número dois, do artigo décimo, do Regimento da 

Assembleia Municipal de Guimarães, foi aprovado o pedido de SUSPENSÃO 

do mandato do membro José Manuel Nogueira Teixeira Bastos por um 

período de 90 dias. --------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO -------------------------------------------------- 

1 - LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO 

DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA. --------------------------------- 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 25.º do Regulamento de Execução 

Orçamental da Câmara Municipal de Guimarães – ano 2018, apresenta-se 

para conhecimento a listagem dos compromissos anuais assumidos ao 

abrigo da autorização prévia genérica concedida, conforme documento 

anexo, que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 

livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ASSEMBLEIA ------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 20 DE JULHO 2018. Foi dispensada a sua leitura 

por ter sido entregue a todos os membros da Assembleia, juntamente com a 

agenda desta sessão. ------------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade.  

Não participaram na votação da Ata, por não terem estado presentes na 

sessão, os seguintes membros: Armindo José Ferreira da Costa e Silva, 

Manuel Martins Salgado, Ana Paula Cardoso Lemos Damião, César Nuno da 

Costa Teixeira, Emídio Guerreiro, Tiago Vieira Laranjeiro, Eduardo Miguel 

Teixeira Fernandes, Elsa Maria da Silva Castro, Pedro Manuel Pastor Torcato 

Ribeiro, Adrião Saraiva Gonçalves, Manuel da Costa Teixeira, João Manuel 



 

 

 
 

ATA Nº 7 Fls. __16V__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

Gonçalves Miranda, Sérgio Alberto Castro Rocha e João Miguel Castro 

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES. Submete-se à apreciação da Assembleia Municipal o Relatório 

da Atividade da Câmara Municipal de Guimarães no período compreendido 

entre quinze de junho e trinta e um de agosto, que aqui se dá por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. -------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, fez a sua intervenção 

essencialmente sobre a abertura do novo ano escolar, lendo, em voz alta, 

um documento que a seguir se transcreve: “Setembro é tempo de balanços, 

o ano escolar inicia-se e é necessário fazer ajustes e perceber o que faz falta 

para que a comunidade escolar possa iniciar o novo ano letivo nas devidas 

condições. Infelizmente, para Guimarães as notícias não são as melhores, 

são menos 1000 alunos nas escolas do município e sempre que se fecham 

escolas seria motivo de grande reflexão e angústia, mas ao que parece o 

executivo não demonstra grande preocupação. Já no que diz respeito à falta 

de camas para os alunos universitários o senhor presidente rapidamente 

encontrou uma solução que não a de responsabilizar a administração 

central, como vem sendo hábito. Assim sendo, senhor presidente, a CDU 

gostaria de saber como decorreu o início do ano escolar e que falhas ainda 

estão por colmatar. O possível prolongamento do horário escolar, não traz a 

necessidade de se contratarem mais auxiliares de educação? E para quando 

as obras urgentes, principalmente em escolas que ainda contém amianto. E 

já que falamos de Amianto como vai fazer o senhor presidente para explicar 

aos moradores do Bairro da Emboladoura que afinal a proximidade com a 

diretora do IRHU, que conhece tão bem a realidade deste bairro não foi 

suficiente para que este bairro constasse do último anúncio da realização de 

obras nos bairros sociais de Guimarães? Aquele bairro necessita de obras 
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urgentes, contém amianto, o cimento está a cair deixando buracos nas 

paredes, o estado de degradação em que aqueles blocos habitacionais se 

encontram é tal que põe em perigo a saúde das pessoas que lá vivem. E 

como vendo sendo hábito, parece que o executivo PS não vai reclamar, 

novamente, de algo que é da responsabilidade da administração central. 

Passou um ano desde as últimas eleições, os cartazes prometiam tanto, tudo 

ia ser diferente. O senhor Presidente Domingos Bragança fez promessas ao 

vivo e a cores e agora? E para terminar, porque o tempo é curto, o Centro de 

Recolha Oficial, para quando a apresentação à Assembleia Municipal do 

novo regulamento que vai e vem? Para quando a resposta ao requerimento 

da CDU que perguntava apenas e só quantas esterilizações foram efetuadas, 

no primeiro mês, depois da inauguração da sala de cirurgias no Canil/Gatil 

de Guimarães. O requerimento foi enviado a 5 de Abril, hoje são 24 de 

Setembro. E só para relembrar aqueles que estão mais distraídos sobre estas 

questões dos animais a CDU enviou contributos para a alteração ao 

regulamento do CRO a 15 de Janeiro de 2018.” --------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, fez a sua 

intervenção sobre o tema cultura, lendo, em voz alta, o teor do texto que a 

seguir se transcreve: “Há duas semanas o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal propôs aos Vimaranenses uma reflexão sobre o funcionamento da 

Plataforma das Artes e da Criatividade. Vem o PSD na Assembleia Municipal 

responder a este repto. No entendimento do PSD, este não é um problema de 

agora. Vem de trás. Vem da própria conceção do projeto. Por diversas vezes, 

antes, durante e após a construção da Plataforma das Artes, o PSD insistiu 

na necessidade de um estudo de sustentabilidade deste projeto. Um estudo 

que o tempo veio a dar-nos razão ser necessário, quer pela reconfiguração 

dos financiamentos europeus, quer pelos nacionais, quer pelos próprios 
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organismos de tutela e fiscalização, como é o caso do Tribunal de Contas, 

para quem esses estudos são hoje parte fundamental dos projetos. E é de 

referir, para clarificar, que contrariamente àquilo que a propaganda 

socialista Vimaranense afirma, para nós sustentabilidade não significa um 

requisito de rentabilidade financeira, nem sequer de autossustentação 

financeira. Mas quer, sim, dizer que há, à priori, um plano consistente, com 

visão estratégica, clareza na visão e nos públicos-alvo, mas também no 

modelo de gestão. Recordamos que, ainda antes de 2012, a 

“sustentabilidade” a nível dos conteúdos do museu que constituiria a 

Plataforma das Artes passou pela coleção cedida por José de Guimarães, que 

viria a dar-lhe nome. E esse organismo tem seguido o seu caminho, no 

cruzamento de tempos e linguagens, de práticas artísticas e culturais de 

diferentes povos e pessoas. Um caminho que tem merecido acolhimento 

positivo no meio artístico e cultural. O que, não sendo para nós critério único 

nem absoluto para validar as opções, não deixa de ser relevante. Para nós, 

uma coisa é certa: a discussão do passado está no passado. O que importa é 

discutirmos o futuro. E, no presente e sobre esse futuro, há certas coisas que 

são factos consumados: 1 - Existe uma Plataforma das Artes e da 

Criatividade no local em que está, com a configuração que tem; 2 - Existe um 

Centro Internacional de Artes José de Guimarães, que nos orgulha acolher 

em Guimarães, e que resulta de um acordo prolongado no tempo celebrado 

entre o Município e o artista Vimaranense. A discussão que fazemos, voltada 

para o futuro, resulta do reconhecimento destes dois factos. Daí vermos com 

preocupação a frase de Domingos Bragança, este mês, quando afirmou 

querer “que a Plataforma das Artes seja ‘completamente de arte 

contemporânea’” (Comércio de Guimarães, 2018/09/12). E sobre isto 

importa que o Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareça um aspeto 

fundamental deste debate, e que é a si que cabe responder: como antevê o 
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futuro do CIAJG? Esse futuro continua a passar pela denominada coleção 

José de Guimarães, que atualmente alberga? Passemos à análise do que é a 

PAC e do que, em nosso ver, urge resolver. A Plataforma das Artes tem hoje 

um claro problema de atratividade. Um problema que começa no CIAJG, e se 

prolonga pelos demais componentes da PAC. É um problema de falta de 

capacidade de atração de pessoas, desde logo e em primeiro lugar, de 

Vimaranenses. Uma das partes principais desse problema é a comunicação, 

desde logo a programação que é feita naqueles espaços. A informação não 

flui. A própria informação vertida no site institucional é lacónica. Sem 

comunicação, não passa a mensagem. Se a mensagem não passa, não chega 

aos recetores, Vimaranenses, Nortenhos, Portugueses e público 

internacional. Se não chega aos recetores, não se pode pedir que adiram à 

mensagem que desconhecem. Depois, existe um problema de um certo 

fechamento da Plataforma em si mesma. Hoje, funciona como que uma ilha, 

plantada no centro da cidade, que passa ao lado da sua vida, até da sua vida 

cultural. É claro que a PAC não pode funcionar exclusivamente para o âmbito 

local. O que defendemos é que aqui se realize um trabalho virado para fora, 

mas com ligação para Guimarães e para os Vimaranenses, que não se fique 

pela exposição ocasional de elementos oriundos de Guimarães. Ao mesmo 

tempo, vemos um problema de circulação. A produção que se faz precisa de 

se inscrever em circuitos, de fazer circuitos. Mais do que um ponto de 

interesse para os aficionados nacionais em arte contemporânea, precisa de 

ser um nó na rede internacional de arte contemporânea, a começar pelo 

Noroeste peninsular. Por fim, constatamos haver um problema de 

atratividade também de toda a Plataforma das Artes, para além do CIAJG. 

Há um problema de gestão daquele espaço público, que, pelo seu vazio, se 

encontra apropriado por vivências menos condizentes com o fim que almeja. 
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E que resulta num desincentivo real e numa falta de atratividade ao seu 

usufruto enquanto espaço de cultura. Depois, temos a dicotomia 

fundamental da cultura que também se manifesta neste debate, do eterno 

confronto entre uma cultura de elites e uma cultura de massas. Uma vertida 

pela programação do CIAG, a outra pela aspiração popular. Para ser uma 

verdadeira plataforma, é preciso promover encontros das duas realidades. 

No nosso entender, é fundamental que se faça, também na PAC/CIAJG, um 

trabalho de estimulação do interesse e de aprofundamento do conhecimento 

de públicos de diferentes origens e idades pela arte contemporânea. Um 

trabalho que não se faz só por uma política de bilheteira dita “social”, ou por 

visitas gratuitas aos domingos de manhã. Em suma, constatamos existir para 

o global do projeto da PAC, sete desafios a que é preciso resolver: 1 - O 

desafio da comunicação do que lá é feito; 2 - O desafio da gestão do espaço 

público, com a necessidade de um repensar e reprogramar a praça; 3 - O 

desafio do envolvimento dos públicos, em particular do público local; 4 - O 

desafio do trabalho em rede, de inscrição em circuitos externos, da arte 

contemporânea; 5 - O desafio da inscrição nos próprios circuitos internos da 

vivência de Guimarães; 6 - O desafio do posicionamento das políticas 

públicas e de um espaço de promoção das artes plásticas e da arte 

contemporânea na encruzilhada das dicotomias intrínsecas à coisa cultural; 

7 - Por fim e em suma, o desafio da falta de uma definição estratégica para a 

Plataforma das Artes e da Criatividade no todo das suas diferentes 

componentes. O dicionário online Priberam define plataforma como 

“conjunto explícito de ideias, princípios ou objetivos; lugar, oportunidade ou 

conjunto de meios para expressar ideias ou iniciar ações”. Para que a 

Plataforma das Artes e da Criatividade cumpra o seu nome, precisa de 

abertura, de vida, de incluir. De abranger desde logo os que lhe são e estão 

próximos – os Vimaranenses. Precisa de uma vida condizente com o nome 
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que carrega. Estamos cientes que a PAC e o CIAJG assumem-se como um 

pilar importante da política cultural de Guimarães, sendo o seu pólo 

potencial para as artes plásticas. Uma política que mereceu um amplo 

consenso de décadas, em torno do património e da cultura, enquanto 

bandeira cimeira da projeção, nacional e internacional de Guimarães. 

Precisamos de encontrar novas respostas para os desafios que temos, para 

que na PAC possa, como dizia Fernando Pessoa, caber “todos os sonhos do 

mundo.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Miguel Ribeiro Correia, do Grupo Parlamentar Municipal do CDS-PP, 

Guimarães do ponto de vista urbanístico, tal como a generalidade dos 

concelhos vizinhos, um concelho caracterizado por uma forte expressão 

urbana. De entre as suas quarenta e oito freguesias, disse Guimarães ter 

quatro importantes polos urbanos: Taipas, Pevidém, S. Torcato e 

Lordelo/Moreira de Cónegos. Considerou, tendo presente esta realidade 

urbana, ser importante a elaboração e conclusão do estudo de mobilidade 

urbana que identificasse e caracterizasse o fluxo de pessoas e mercadorias 

ao nível do concelho, de tal modo que possa ser encontrada a solução 

tecnicamente mais adequada e que seja, simultaneamente, mais económica 

para o município, mais económica para os munícipes e, sobretudo, mais 

compatível com os objetivos de sustentabilidade ambiental. Considerou 

igualmente importante, conhecidos os principais fluxos diários das pessoas, 

ser necessário avaliar as diferentes soluções para o transporte. Nesta 

matéria, disse não ser prioritária, sem desprimor para as freguesias 

abrangidas, a anunciada construção da Ecovia do parque de Ponte até 

Donim, sempre junto ao rio, por ser uma via de lazer a utilizar ao fim-de-

semana. Para si, era mais importante a construção da ligação entre os 

principais polos urbanos do concelho à cidade, através de Ecovias. Informou, 
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também, que tornar o centro de Guimarães ciclável obrigava, segundo a 

dissertação de uma aluna da Universidade do Minho, a uma perda de 

duzentos e setenta e dois lugares de estacionamento, isto entre a Alameda 

da Universidade, Rua Teixeira de Pascoais, Alameda Alfreda Pimenta, Rua de 

Londres, Avenida Conde Margaride, Rua Capitão Alfredo Guimarães e 

Avenida Alberto Sampaio. Por fim, disse parecer-lhe que a Câmara Municipal 

deve esperar pela conclusão do estudo, antes de fazer promessas. ------------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo Parlamentar do 

PSD, lembrou que já haviam alertado para a necessidade de maior 

transparência nos processos de recrutamento, e que verificaram que foi 

colhido junto do Executivo a proposta de maior abertura e transparência nos 

processos abertos agora a candidatos externos ao quadro de pessoal da 

Autarquia e da função pública. Porém, disse continuar a persistir a 

diferenciação na avaliação, onde elementos externos são sujeitos a prova de 

conhecimentos, enquanto para candidatos a exercer funções similares no 

Estado dispensa-se a prova de conhecimentos substituindo-a pela avaliação 

curricular – com a mesma ponderação que a prova de conhecimento para os 

candidatos externos. Por isso, e não havendo impeditivo legal para uma 

avaliação com critérios iguais para todos os candidatos, questionou a 

Câmara Municipal sobre as razões para a diferente metodologia de avaliação 

e sobre a disponibilidade para implementar, no futuro, processos de 

recrutamento com critérios iguais para todos os candidatos. --------------------- 

Maria de Jesus Teixeira Carvalho, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

fez a sua intervenção sobre o tema educação, lendo, em voz alta, o teor do 

texto que a seguir se transcreve: “A Educação em Guimarães não se faz de 

generalidades! Faz-se dum trabalho sério, um trabalho em rede com as 

escolas, com os professores, com os pais, com as juntas de freguesia, com as 

comunidades. Em Guimarães, há um Projeto Educativo Local que traça um 
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caminho, que cruza o desenvolvimento do território com a formação das 

nossas crianças e jovens! Em Guimarães, há uma perspetiva de educação 

para todos, uma intervenção em todo o território, não deixando de lado 

nenhuma criança. Temos já um perfil do aluno, muito antes do definido pelo 

Ministério, o qual identifica e sustenta uma política de apoio e 

complementaridade ao que a escola já oferece. E aqui apresento algumas 

medidas concretas: - O perfil do aluno de Guimarães, e o nacional também, 

apontam para a necessidade de serem trabalhadas as competências e aí o 

município aparece com inúmeros projetos que tentam fazer dos jovens 

cidadãos mais críticos e intervenientes. Falo, por exemplo, do Orçamento 

Participativo Escola, muito antes do governo apresentar também esta ideia, 

dos vários projetos de empreendedorismo, dos projetos com a Casa da 

Juventude, na formação das associações de estudantes, na Carta Infanto 

Juvenil e muitos outros. - Sendo Guimarães uma cidade de história e 

património, como é que isso entra nas escolas? Se antes tínhamos escolas 

que faziam essa ligação à cidade e outras que não o faziam, hoje, todos os 

alunos têm oportunidade de conhecer o nosso concelho. O projeto 

(Ré)conhecer Guimarães leva, todos os anos, os alunos aos vários espaços da 

cidade, do Castelo ao CIAJG, sendo dada a oportunidade gratuita a todos os 

alunos de conhecerem e de se sentirem membros da nossa história e do 

nosso território. A criação de uma disciplina de Currículo Local (aqui nasci eu) 

já está implementada em vários agrupamentos, no âmbito da flexibilidade 

curricular. - As Artes e o Desporto entram em todas as escolas do 1º ciclo, 

quer através das AEC, quer agora com os prolongamentos de horários. 

Também aqui há uma política generalizada, de acesso a todos. Todos os 

alunos vão ao Centro Cultural Vila Flor ou à Plataforma das Artes, todos 

assistem a uma peça de teatro, a espetáculos musicais. Assim se ajuda a 



 

 

 
 

ATA Nº 7 Fls. __20V__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

crescer, a ser um verdadeiro cidadão do século XXI, um cidadão de 

Guimarães. - Quanto à Educação Ambiental, reconhecida sempre como 

prioridade, o número de eco-escolas triplicou nos últimos anos, temos o 

Educabicla, o Pegadas e as dezenas de projetos que são proporcionadas a 

todas as escolas. Mais uma vez, um pensamento transversal, um território e 

as suas pessoas, a intervenção na criança tentando educar novas gerações e 

elas próprias educando as gerações mais velhas. - Todos os projetos 

educativos são centrados no combate ao insucesso e na capacitação dos 

jovens para o sucesso, quer escolar, quer pessoal. - O investimento físico nas 

escolas - 500 tabletes comprados em 2017, e outros equipamentos 

tecnológicos que mudam as práticas pedagógicas do 1º ciclo, as obras em 

tantas escolas, a intervenção mais cuidada nos recreios. - No âmbito da ação 

social escolar, a atribuição de livro de fichas e apoio em material escolar aos 

alunos do 1º ciclo. Senhoras e senhores deputados, será que é tudo um mar 

de rosas? Claro que não é, e por cada passo que se dá, há mais um passo a 

dar. “O caminho faz-se caminhando”, como diria o poeta espanhol Manuel 

Machado. E quando temos alguém na vereação desta área que sabe do que 

fala, que sabe para onde quer ir, há um mundo de caminhos a fazer-se! Mas 

falo-vos agora enquanto diretora duma escola deste concelho. Só quem 

contacta com outros concelhos percebe a qualidade do trabalho aqui 

desenvolvido e como somos referência para tantos outros. Mas temos alguns 

problemas que são sempre de resolução mais complexa, desde logo o 

Pessoal Não Docente; este não é um problema local, mas nacional, como 

temos vindo a assistir pela comunicação nacional. Mas Guimarães tem 

tentado enfrentar esta situação há vários anos. Relembro que nos últimos 2 

anos se contrataram 200 novos funcionários, gente mais jovem e melhor 

formada que veio trazer mais qualidade ao serviço prestado. Em Guimarães 

não há falta de PND, temos é um número de pessoas que não estão a 
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trabalhar por variadas razões. Para vos dar um exemplo preciso, no meu 

agrupamento devíamos ter 41 funcionários pelo rácio do governo, pelo rácio 

da câmara temos 46 e temos a trabalhar 39. Como vêm, não é um problema 

de números. Mas a câmara tem vindo a tentar resolver estas questões, quer 

através de contratos intra-administrativos com as juntas de freguesias, quer 

agora com a colocação dos técnicos de apoio aos prolongamentos de 

horários que ajudam a suprir algumas dificuldades. Quanto à Carta 

Educativa, a Sra. Vereadora assumiu sempre que não queria uma carta 

educativa do século XX, que não serve para nada, mas uma Carta Educativa 

Digital, atualizada em tempo real e que facilitasse a tomada de decisões. E o 

seu pensamento está absolutamente correto, mas que era de difícil 

execução, pelo acesso aos dados. Posso dizer-vos, na primeira pessoa, que no 

agrupamento que dirijo está já em funcionamento o projeto-piloto com o 

Ministério da Educação, o e-360, único agrupamento do Norte neste projeto. 

E o convite do Ministério da Educação tem a ver com esta necessidade de 

colocar os dados em tempo real ao serviço dos municípios e das escolas, 

eliminando as múltiplas plataformas que nos fazem a vida negra. Será este 

projeto que permitirá a Carta Educativa Digital, cuja plataforma está já 

construída e que alimentará automaticamente os múltiplos dados das 

escolas. Posso dizer-vos que era previsível isto estar feito há mais de 2 anos, 

mas que sucessivos atrasos, nomeadamente com o Regime de Proteção de 

Dados, complicaram e limitaram esta Carta Educativa. Meus senhores e 

minhas senhoras, a Educação tem de ser a prioridade dum município e é na 

formação das novas gerações que se alicerça o futuro. E Guimarães tem este 

pensamento, esta aposta, esta prioridade! É bom estar numa escola em 

Guimarães.” ------------------------------------------------------------------------------------
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Tiago Vieira Laranjeiro e Mariana da Conceição Pereira da Silva pediram 

esclarecimentos, aos quais Maria de Jesus Teixeira Carvalho respondeu. ------ 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do BE, fez a sua intervenção acerca da atividade da Câmara Municipal, 

lendo, em voz alta, o teor do texto que a seguir se transcreve: “Começo por 

chamar a atenção da dificuldade que é a análise e extensão das ordens de 

trabalho para as sessões das Assembleias Municipais, principalmente para os 

grupos parlamentares mais pequenos, embora isso possa configurar uma 

vantagem para este executivo. Naquilo que é a análise à atividade da 

câmara propriamente dita iremos começar pelo chumbo do tribunal de 

contas relativo às obras no Hospital Senhora da Oliveira, dadas como 

garantidas pelo Sr. Presidente da Camara na última Assembleia Municipal. 

Afinal sempre havia motivo de preocupação quanto à execução das mesmas, 

com prejuízo dos vimaranenses, pois que bem merecem um serviço de 

urgência com condições mais dignas. Sim, ainda temos uma enorme parte da 

população que tem de se sujeitar a esperar várias horas para ser atendido, e 

ter de o fazer em condições de terceiro mundo. O que tem o Sr. Presidente a 

dizer sobre isto? Já sabemos a resposta: estamos a trabalhar para conseguir, 

iremos ajustar o que correu menos bem, talvez recorrer a um estudo feito 

por alguém com muito mérito (com certeza), mas vamos certamente avançar 

porque nós somos muito bons! Mobilidade suave. Foi inaugurada sábado, 

com toda a pompa e circunstância o primeiro troço da Ecovia. Ele é passeios 

onde o espaço para os peões foi reduzido, passadeiras vermelhas coladas às 

passadeiras para peões, pessoas que se esbarram nos pilaretes, olhe Sr. 

Presidente, uma confusão sem fim. E não, o BE não é contra a Ecovia, muito 

pelo contrário, mas em prol de uns não se colocou outro em risco? E já agora 

se era só para passeio, mais-valia ter feito uma coisa mais baratinha, se não 

permite uma ligação à cidade, aos locais de trabalho, permitindo a utilização 
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de transporte suave para as necessidades do dia-a-dia, suponho que seja só 

para ver se ganham alguns pontos na nova candidatura de Guimarães a 

Capital Verde Europeia. O BE bem gostaria, mas assim não vamos lá! E o que 

dizer da dificuldade que será a passagem das viaturas de emergência pois 

em alguns sítios, dependendo da hora, não tenha dúvida de que ou não 

fazem o socorro ou terão de abalroar outras viaturas, de outra forma não vai 

dar. Mas sim, vão haver muitas festas, comes e bebes, mas as reais 

dificuldades das pessoas como por exemplo a pobreza (e não venha dizer que 

não há pobreza em Guimarães) a dificuldade em arranjar casa para os 

jovens casais, etc., isso não interessa nada. Sim, já sabemos, a câmara tem 

balcão próprio para o efeito, mas não se esqueça do estigma associado a 

situações de carência e que pode ser um fator dissuasor. É aqui que as Juntas 

de Freguesia podiam ter um papel mais ativo, em coordenação com a 

Camara, porque estão mais próximas das pessoas e identificaram sem 

duvida, as situações mais urgentes, fazendo a ligação entre as necessidades 

de cada um e os meios que lhes permitam ultrapassar as suas dificuldades. É 

necessário olhar para a atividade da Camara, e ela própria para a sua 

atividade numa perspetiva mais humanista e que diminua o fosso entre os 

mais desfavorecidos e a restante população. Queria também perguntar, a 

pedido das pessoas que fazem este percurso diariamente, em que pé se 

encontram as obras que ligam a rotunda de Selho S. Lourenço á rotunda de 

Fermentões? Parece que o presidente da União de Freguesias de S. Lourenço 

e Gominhães já foi questionado mas os interessados não ficaram 

devidamente esclarecidos. O BE gostaria de obter resposta clara a estas 

questões, que são as questões que as pessoas no dia-a-dia na rua, nos 

colocam e que contam com o BE, para a obtenção dessas mesmas 

respostas.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
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João Manuel Gonçalves Miranda, Presidente da Junta de Freguesia de 

Pencelo, fez a análise do relatório de atividades da Câmara Municipal, lendo, 

em voz alta, o teor do texto que a seguir se transcreve: “O relatório de 

atividades apresentado pelo executivo municipal, relativo ao período de 15 

de junho a 31 de agosto, demostra de forma clara e muito objetiva a 

concretização e a realização de um conjunto de atividades e eventos de 

âmbito cultural, social, educacional, ambiental e desportivo, que de forma 

continua e sustentável contribui para a melhoria da qualidade de vida dos 

vimaranenses. A diversidade das atividades e a sua distribuição pelas 

diversas freguesias do concelho são também reveladoras de um modelo de 

governação, que demonstra claramente a preocupação deste executivo, na 

adoção de políticas e iniciativas que reforçam a coesão territorial e a 

satisfação das necessidades das pessoas, de forma equilibrada e equitativa, 

estando visivelmente alinhadas e em consonância com o programa eleitoral 

apresentado em outubro de 2017 à população vimaranense. É para mim, um 

enorme desafio, realizar uma intervenção sobre a atividade da Câmara 

Municipal, pois a quantidade, a qualidade, e a diversidade das atividades 

realizadas entre junho e agosto (apenas dois meses e meio), torna a escolha 

um desafio pois todas mereceriam a minha referência e apreciação. A 

governação do executivo na área ambiental é já uma referência nacional e 

também internacional, pelo seu carater inovador, pela capacidade de 

concretização e principalmente, pelo impacto que tem na qualidade de vida 

dos vimaranenses e por promover e proteger de forma consistente e 

sustentada o ambiente e a natureza. É exemplo do que acabei de referir, o 

recente reconhecimento pelo programa de Cooperação Territorial Europeia, 

das políticas de boas práticas ambientais e promoção da biodiversidade em 

Guimarães, que são apontadas como exemplo pelo URBACT, um programa 

europeu de intercâmbio e aprendizagem que promove o desenvolvimento 
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urbano sustentável. Estas são as razões e motivações que justificam a minha 

escolha, numa maior apreciação e análise, embora de forma resumida, nas 

atividades e eventos relacionados com a valorização sustentável do 

ambiente e com a proteção e defesa da natureza. Apesar da decisão do júri 

europeu, relativa à candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 

2020, não ter recaído sobre Guimarães, a mesma deve ser encarada como 

um sucesso (repito: como um sucesso) e motivadora para prosseguir com os 

objetivos nela definidos, e também para enfrentar os novos desafios para o 

futuro. Relembro que esta foi a nossa primeira candidatura, e mais que a 

obtenção de qualquer distinção, pretendia ser o suporte da política 

ambiental a ser prosseguida, e que a classificação obtida do 5º lugar entre 

13 cidades finalistas, veio confirmar a qualidade do trabalho realizado, dos 

objetivos já alcançados, e constitui um fortíssimo estímulo para o prosseguir 

o caminho traçado. É importante referir, que por opção política, foi uma 

candidatura que abrangeu todo o território concelhio e não apenas a área de 

maior concentração urbana, promovendo e reforçando assim a coesão 

territorial, tendo alcançado a 2ª posição em áreas como: respostas às 

alterações climáticas; natureza e diversidade; performance energética e 

modelo de governação. Mas, como já referi, mais importante que o 

resultado, é todo o trabalho realizado e a vontade e determinação política 

em continuar a fazer o caminho para promover o desenvolvimento 

sustentável do nosso concelho. São alguns exemplos deste caminho e desta 

determinação: A criação de 22 brigadas verdes nas freguesias do concelho, 

com a missão de mobilizar a população para a adoção de comportamentos 

sustentáveis e de maior consciencialização ambiental; A inauguração no 

passado dia 22 de setembro, da primeira fase da ecovia, com uma extensão 

de 16,5 quilómetros que une a Pista de Cicloturismo de Mesão Frio, ao 
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Parque da Cidade de Guimarães, e à Veiga de Creixomil; A Green Week, 

festival ambiental de Guimarães, que é uma iniciativa de sensibilização e 

consciencialização para a sustentabilidade ambiental, e tem como objetivo 

envolver e mobilizar a população para os desígnios e os planos de 

desenvolvimento sustentável do território de Guimarães; A Criação do 

Laboratório da Paisagem de Guimarães, como o primeiro Centro de 

Investigação, a nível nacional, com investimento Municipal, sendo esta 

prática comum apenas nos países do Norte da Europa, tendo como Missão, 

Promover o conhecimento e a inovação, a investigação e a divulgação 

científica, contribuindo para uma ação integrada e participada das políticas 

ambientais e do desenvolvimento sustentável, visando um elevado nível de 

consciencialização ambiental, o bem-estar e a qualidade de vida dos 

cidadãos, assim como a proteção dos recursos naturais; A Incubadora de 

Base Rural, projeto em curso e também muito importante para potenciar o 

crescimento sustentável do nosso Território, através do incentivo ao bom uso 

do solo e apoio ao empreendedorismo na área agrícola. Temos como 

exemplo da sua intervenção os projetos: banco de terras; Programa de 

incubação (1ª e 2ª edição) e oficina do empreendedor; O esforço realizado 

na limpeza e proteção da nossa floresta contra incêndios, tendo sido 

executado um intenso trabalho, com a colaboração das 2 cooperações de 

bombeiros, não só ao nível da gestão das faixas de combustíveis, mas 

também na manutenção e criação de pontos de água, beneficiação de 

caminhos florestais, ações de sensibilização à população, sessões de trabalho 

e formação com Presidentes de Junta e implementação do Programa Aldeias 

Seguras e Pessoas Seguras. Urge assim, continuar o trabalho para o 

desenvolvimento sustentável, com olhos postos nos desafios futuros, 

promovendo e reforçando a visão “Guimarães Mais do que Verde”. O Sr. 

Presidente da Câmara e seu executivo, atentos a esta realidade e 
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necessidade, propuseram a criação de uma nova Estrutura de Missão, (que 

foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo camarário), com 

vista a uma Agenda 2030, que prepare uma nova candidatura a Capital 

Verde Europeia, com cooperações institucionais estratégicas, e parcerias 

efetivas com os estabelecimentos de Ensino Superior, de forma muito 

especial com a Universidade do Minho, a Universidade Trás-os-Montes e Alto 

Douro, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e a Universidade das 

Nações Unidas. Ao fazermos de Guimarães, um concelho mais Sustentável, 

mais Verde e mais Resiliente, estamos a cuidar do futuro dos nossos filhos e 

netos, estamos a contribuir para que o Planeta Terra, seja na verdade, a 

NOSSA CASA COMUM, como referiu o Papa Francisco, na “CARTA 

ENCÍCLICA”.”------------------------------------------------------------------------------------ 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, disse subscrever 

totalmente a intervenção da Maria de Jesus Teixeira Carvalho que 

reconheceu o trabalho excecional que tem vindo a ser desenvolvido na área 

da educação, evidenciando, igualmente, o enorme profissionalismo da 

Vereadora Adelina Paula Pinto. Sobre a questão da Plataforma das Artes 

reiterou que havia dito ser preciso refletir e pensar o modelo que existia 

para este equipamento, para se desenvolver ou criar novas valências no 

sentido de o melhorar, evidenciando que nada disso colocava em causa o 

que se fizera até aos dias de hoje. Anunciou, depois, que o estudo de 

mobilidade urbana foi elaborado por técnicos do Município, dando a visão 

que queriam para a mobilidade integrada, sendo que o projeto da Ecovia foi 

elaborado por uma das melhores projetistas nacionais, a Engenheira Paula 

Teles. Acrescentou que a primeira fase da Ecovia estava concluída e que 

dava a conhecer aos vimaranenses uma perspetiva da cidade e uma 

perspetiva da Montanha da Penha que era deslumbrante. A segunda fase 
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iria ligar as vilas de Brito, Ronfe, Pevidém e Caldas das Taipas. Esclareceu, 

relativamente ao processo da obra de adaptação e requalificação da 

urgência da Unidade Hospitalar de Guimarães, que a Câmara Municipal 

apenas aceitou responder a uma necessidade do Hospital Nossa Senhora da 

Oliveira e que a recusa de visto do Tribunal de Contas assentava na falta de 

fundos disponíveis por parte do Hospital Senhora da Oliveira, o que se 

estava a tentar solucionar para que a obra pudesse prosseguir e, por isso 

mesmo, não era justo remeter para a Câmara Municipal qualquer 

responsabilidade neste processo. Por fim, anunciou que o projeto para a 

ligação entre a rotunda de Selho S. Lourenço e a rotunda de Fermentões já 

se encontrava concluído e que a obra avançaria muito em breve. --------------- 

Na sequência da intervenção do Presidente da Câmara, Ângela Ivone 

Rodrigues Oliveira lavrou um protesto para dizer que as intervenções 

proferidas pelos membros da Assembleia Municipal não justificavam o tom 

de voz elevado que o Presidente da Câmara usou na sua intervenção. Disse, 

ainda, que o respeito deve ser mútuo entre as partes e, por isso, sentiu que 

estiveram a levar um “ralhete” sem terem motivo para tal. ----------------------- 

De seguida, pediram, esclarecimentos os membros Mariana da Conceição 

Pereira da Silva, Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, Tiago Vieira 

Laranjeiro, Rui Miguel Ribeiro Correia e Rui Alexandre Pereira Barros da 

Cunha Pereira, aos quais Domingos Bragança respondeu. ------------------------- 

-----------------------------PERIODO DESTINADO AO PÚBLICO-------------------------- 

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

Sérgio Augusto e Sousa da Cunha Machado, residente na rua da Taipa, nº 

105 – 3º Esq., Caldelas, portador do C.C. nº 07332089, após cumprimentar 

todos os presentes, disse ter acabado de sentir na “pele” a dificuldade que 

os cidadãos tinham em participar numa Assembleia Municipal, uma vez que 

teve de esperar cerca de quatro horas para poder intervir. A este propósito, 
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lembrou existirem várias juntas de freguesia onde os cidadãos usam da 

palavra no início das suas reuniões, permitindo, deste modo, maior 

cidadania ativa. Prosseguindo, informou que o tema principal da sua 

intervenção tinha a ver com o Regimento da Assembleia Municipal. Explicou, 

então, que há tempo atrás teve uma audiência com o Presidente da 

Assembleia Municipal e que este lhe havia dito que o novo Regimento seria 

apresentado, para aprovação, nesta sessão ordinária. Como segundo disse, 

tal não aconteceu, solicitou uma explicação do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal. Explicou, depois, que esperava ver aprovado o novo 

Regimento porque havia remetido três petições à Assembleia Municipal, às 

quais não obteve resposta por não ter o novo Regimento aprovado. Disse, 

de seguida, não entender como o Regimento em vigor se aplica a toda a 

atividade de uma Assembleia Municipal menos no que respeita a petições, o 

que considerou de lamentável. Finalizou dando a conhecer a matéria 

constante das petições que apresentara à Assembleia Municipal. --------------- 

José João Torrinha Martins Bastos, Presidente da Mesa Assembleia 

Municipal, na sequência da intervenção do cidadão que o antecéu, informou 

que, de facto, a sua espectativa era de que hoje fosse aprovado o novo 

Regimento. Todavia, disse que o Grupo de Trabalho, criado para a sua 

revisão, ainda não tinha finalizado os trabalhos, dizendo acreditar que será 

apresentado na próxima sessão da Assembleia Municipal. Ainda assim, disse 

que era preferível aguardar mais algum tempo e ter-se um bom Regimento, 

do que ser aprovado um Regimento à pressa. Quanto às petições em causa, 

informou que efetivamente foram apresentadas três petições, mas que a 

todas foi dada resposta. Informou, também, que já havia explicado, numa 

reunião presencial que tivera com o Sr. Sérgio Machado, que o direito de 

petição encontra-se previsto na lei, mas que o Regimento da Assembleia 
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Municipal, em vigor, não previa o direito de petição, ou seja, não 

regulamentava esse direito de petição. Assim, transmitiu que a Mesa 

entendera, dados esses factos, que enquanto não houvesse Regimento 

aprovado, as petições seriam despachadas nos seguintes termos: as petições 

eram admitidas, ou não, liminarmente pela Mesa, e a serem admitidas, o 

que aconteceu com duas dessas petições, seriam remetidas para os Grupos 

Parlamentares que tomariam as iniciativas que entendessem dever tomar, 

acrescentando que, num futuro próximo, com a aprovação do novo 

Regimento, estas petições passariam a ter outro enquadramento, podendo 

ser através de pronúncia de uma Comissão Permanente ou através de 

Conferência de Líderes. Quanto à terceira petição que foi apresentada, 

comunicou que a Mesa entendera não a aceitar por não caber nas 

competências da Assembleia Municipal e, como tal, foi remetida à Câmara 

Municipal e à Junta de Freguesia de Caldelas, destinatários, por 

entendimento da Mesa, dessa mesma petição. --------------------------------------- 

Seguidamente, usaram da palavra os seguintes membros: ------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, confirmou ter existido atraso na conclusão dos trabalhos da revisão 

do regimento, dizendo crer que estariam concluídos muito em breve. 

Quanto às petições que recebeu da Mesa da Assembleia, disse ser 

entendimento do Bloco de Esquerda dar a devida resposta após a aprovação 

do novo Regimento da Assembleia Municipal, o que fariam. ---------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou por recordar que há muitos anos a CDU tem 

vindo a propor que o público possa intervir no início das sessões, sendo esta 

uma alteração que consideravam importante. Relativamente ao atraso na 

apresentação do Regimento, considerou poder dever-se, também, por estar 

a ser revisto por um Grupo de Trabalho e não uma Comissão Especializada, 
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como inicialmente havia sido proposto pela CDU. Por fim, disse esperar a 

conclusão do novo Regimento para breve, e que com a sua aprovação todos 

saíssem beneficiados. ------------------------------------------------------------------------ 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar Municipal 

do CDS-PP, disse ter percebido as preocupações do cidadão Sérgio Machado, 

quer pela intervenção que fizera quer pelas petições que apresentara na 

Assembleia Municipal. Depois, disse querer lembrar que todos os presentes 

são cidadãos e que todos estavam a exercer cidadania, com a diferença de 

uns serem sido eleitos e outros não. Lembrou, ainda, existirem diferentes 

Regimentos, uns que entendiam que o cidadão deve falar no início, podendo 

ou não permanecer na sessão, outros Regimentos que entendiam ser 

proveitoso para o cidadão participar da Assembleia e poder usar da palavra 

no final da sessão. Finalizou, referindo que o facto do Regimento em vigor 

não prever o direito de petição ajudara no atraso da conclusão sua revisão. – 

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

agradeceu a intervenção do cidadão e disse ter registado três pontos 

essenciais, o período de intervenção do público, a questão da aprovação do 

Regimento e o direito de petição. Relativamente ao período de intervenção 

do público informou que apresentaram uma proposta que acolhia esta 

pretensão, pese embora não existindo consenso em torno deste tema, 

mesmo no Partido Social Democrata. Explicou, depois, estar a ser trabalhada 

a solução para ser incluído o direito de petição no novo Regimento, dada a 

ausência de regulamentação no Regimento ainda em vigor, dizendo esperar 

que a revisão em curso esteja concluída brevemente. ------------------------------

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo Parlamentar Municipal 

do PS, agradeceu a participação do cidadão, acrescentado que a participação 

nas Assembleias Municipais tem regras que devem ser respeitadas. 
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Relativamente aos assuntos que colocou, informou que os relativos ao 

direito de petição e à fase de intervenção do público estavam em debate no 

Grupo de Trabalho para elaboração do Regimento. Disse, depois, que não 

entraria em detalhes sobre o motivo pelo qual o Regimento ainda não se 

encontrava aprovado, ou sobre o facto de o Regimento em vigor estar a 

funcionar melhor ou pior. Disse, por último, que o Regimento estava a ser 

trabalhado, que existia da parte do Partido Socialista uma grande vontade 

de criar um texto consensual no que respeita ao direto de petição e à 

intervenção do público e que esperava que na próxima Assembleia 

Municipal o novo Regimento fosse aprovado. ----------------------------------------- 

------------------------------APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA ------------------------- 

Nos termos e para os efeitos consignados nos números três e quatro, do 

artigo quinquagésimo sétimo, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, a ata em minuta, por 

maioria, com a abstenção do membro Ana Paula Cardoso Lemos Damião do 

Grupo Parlamentar do PSD. ----------------------------------------------------------------

Era uma hora e vinte minutos, do dia seguinte, o Presidente da Mesa 

declarou SUSPENSA A SESSÃO. ------------------------------------------------------------ 

Para os efeitos consignados no número dois, do artigo quinquagésimo 

sétimo, da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, José João Torrinha Martins Bastos, e por mim, Maria 

Fernanda Azevedo Alves Fernandes, trabalhadora designada para o efeito. – 

 

 

 

 


