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ATA     N.º 17 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2015 
 

 

Aos onze dias do mês de Setembro de dois mil e quinze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 

Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ausências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 27 de Agosto de 2015, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador Henrique Ribeiro por não ter estado 

presente na reunião, nos ternos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do Regimento. -- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para a prova do Campeonato Nacional da 

Motonáutica, na Pala, Ribadouro, e restantes atividades incluídas no programa, como o Programa 

Nacional Desporto para Todos (cidadãos portadores de deficiência) e a prova Fórmula Futura, nos 

dias 11, 12 e 13 de Setembro. Convidou, ainda, para as seguintes iniciativas, com o apoio da Câmara 

Municipal: dia 13 de Setembro, o Grande Prémio de Atletismo promovido pela Associação Desportiva 

de Ancede e a Caminhada/Pedalada da Liga Portuguesa Contra o Cancro, organizada pela Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas e, dia 20 de Setembro, o I Trail Run, 

organizado pela Associação Amigo. Informou que nos dias 25, 26 e 27 de Setembro, a autarquia iria 

promover novamente o encontro “Saberes e Sabores de Baião no Porto”, pelo que convidou todos os 

senhores Vereadores a participarem na iniciativa, desde logo, na sessão de abertura, dia 25 de 

Setembro, pelas 18H00. Referiu, também, que a exposição Douro Art Fair, que contava com a 

participação de cerca de 30 artistas, iria prolongar-se durante o mês de Setembro. De seguida, propôs 

a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento da Sra. D. Maria da Graça Salema de Castro, figura 

que muito se tinha destacado e muito tinha dado ao nosso concelho, quer através da divulgação da 

vida e da obra de Eça de Queiroz, quer pela sua dedicação às causas e às obras sociais. Era uma 

pessoa muito atenta a tudo o que a rodeava, com ideais bem definidos e uma acuidade excecional. 

Realçou o gesto que teve para com o nosso concelho, quando decidiu alterar os estatutos da 

Fundação para que, no caso de extinção, todos os bens passassem a reverter para o património do 

Município. Realçou, ainda, que a Fundação Eça de Queiroz passava por um período de grande 

sustentabilidade, notoriedade e prestígio. --------------------------------------------------------------------------------- 

Posta à votação, a Câmara Municipal de Baião, deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar 

pelo falecimento da Sra. D. Maria da Graça Salema de Castro. ----------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou todos os presentes dos imprevistos que tinham ocorrido 

durante a recente edição do Passeio Sénior, desde logo, e principalmente, o bloqueio do Santuário de 

Santiago de Compostela, pelos agricultores em protesto contra as quotas leiteiras, impedindo a sua 

visita, e depois, no terceiro dia, as condições meteorológicas muito adversas. Informou que tinha sido 

encontrada uma alternativa, que passou pela visita ao Santuário da Nossa Senhora dos Milagres, em 

Morana, que incluiu uma celebração religiosa, muito fruto do trabalho notável da sua presidente, Maria 

Luísa Pinheiro, bem como de toda a equipa da Câmara Municipal envolvida na organização, aos quais 

deixou um forte agradecimento, pela capacidade e empenhamento demonstrado ao longo de toda 

iniciativa. Referiu-se, de seguida, ao aniversário dos 25 anos da Fundação Eça de Queiroz, no 

passado dia 9 de Setembro, recordando que também esteve envolvida na sua institucionalização, 

conforme vontade da Sra. D. Maria da Graça Salema de Castro. Sublinhou que tinha sido um trabalho 

árduo e muito difícil, no qual várias pessoas tinham desempenhado um papel fundamental, entre as 

quais o Prof. Artur Borges e Dr. Pereira Cardoso, mas que estava num caminho muito positivo e 
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sustentável. Disse que todos os Baionenses deveriam ter orgulho pelo privilégio de terem a Fundação 

Eça de Queiroz no concelho e, na pessoa da Dra. Anabela Cardoso, Diretora Executiva, felicitou todo 

o Conselho de Administração, e demais órgãos de gestão, pelo trabalho desenvolvido ao longo dos 25 

anos da instituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo deu os parabéns à Senhora Vereadora Anabela Cardoso pelas 

funções que iria assumir na autarquia e perguntou se, em função disso, iria continuar como Diretora 

Executiva da Fundação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso referiu que, sendo um cargo de nomeação, se iria manter no 

mesmo, aguardando depois a decisão do novo presidente do Conselho de Administração da FEQ. 

Assim, disse que iria conciliar as suas funções na Fundação, com as funções na Câmara Municipal, 

que tinha assumido a meio tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara, referindo-se ao Passeio Sénior, ressalvou que, apesar de todos os 

impedimentos e imprevistos, felizmente tudo tinha corrido bem, muito devido ao trabalho desenvolvido 

pela logística da Câmara Municipal, liderada pelo Sr. Armando Pinho, que encontrou alternativas ao 

programa definido. Naturalmente que as pessoas tinham ficado tristes por não terem a oportunidade 

de visitar o santuário em Santiago de Compostela, mas tal deveu-se a uma situação imprevista, que 

ninguém conseguiria resolver. Agradeceu o empenho e colaboração da Presidente de Morana, Maria 

Luísa Pinheiro e, uma vez mais, a todos os colaboradores da autarquia que tinham sido inexcedíveis 

no acompanhamento das pessoas durante os três dias do passeio. -----------------------------------------------  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Designação do Vice-Presidente da Câmara e distribuição de Pelouros – Conhecimento   

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida pela Assembleia Municipal de Baião – Conhecimento   

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. O assunto será submetido ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de Setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H30 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


