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 ATA     N.º 08 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, 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: -------------------------------------------------------- 

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

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

 

Ausências: Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de natureza profissional, tendo a 

Câmara considerado a falta como justificada. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

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 11 de abril de 2018, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia cumprimentou todos os presentes e congratulou-se com as 

várias iniciativas das Comemorações do “25 de Abril” levadas a cabo pela Câmara e Assembleia 

Municipais. Lamentou a pouca participação pública na Conferência “25 de Abril – As Causas da 

Revolução”, no Auditório Municipal, dia 22 de abril, e sublinhou a importância dos temas abordados 

pelas personalidades convidadas. Elogiou a parte do espetáculo musical onde foram interpretadas 

músicas de intervenção, bem como, a exposição designada por “Baião pela Paz”, a qual retrata um 

olhar sobre a guerra colonial. Salientou a importância da iniciativa da Assembleia Municipal de Jovens 

de Baião, no passado dia 24 de Abril, como meio de incentivar os jovens pelos valores da democracia, 

da participação e da cidadania, desejando que o futuro destes jovens passe por Baião. Enalteceu as 

intervenções proferidas pelos Senhores Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipais, bem 

como dos porta-vozes do PS e do PSD. Destacou a intervenção da porta-voz do PSD, Ana Raquel 

Azevedo, pelo seu discurso jovem, virado para o futuro, a qual além de ter abordado os valores da 

liberdade, manifestou a sua preocupação com os problemas locais, tais como, o futuro dos jovens de 

Baião e o problema da desertificação do Concelho que se tem vindo a refletir. Terminou, felicitando os 

Senhores Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipais pelas iniciativas realizadas. ---------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para dar conta da deslocação de uma 

delegação baionense para uma visita à cidade francesa de Cormeilles-en-Parisis, no sentido de uma 

possível geminação entre os dois Municípios. Referiu que a Vice-Presidente e o Vereador dos 

Assuntos Culturais daquele Município já estiveram em Baião, no início do ano, tendo os autarcas 

franceses aproveitado para conhecerem as potencialidades do concelho de Baião, designadamente o 

património ambiental, histórico e cultural, a gastronomia e o sector vinícola. Disse que após esta visita, 

os dois Municípios têm estado em contacto, sendo que, agora é a vez dos representantes de Baião 

visitarem a cidade de Cormeilles-en-Parisis, durante os próximos 3 dias, no sentido de conhecer a 

cidade e verificar os pontos em comum e as sinergias que poderão ser exploradas com a formalização 

da geminação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou a mesa e os Senhores Vereadores e interveio 

para fazer referência às várias iniciativas sobre as Comemorações do “25 de Abril”, fazendo suas as 

palavras proferidas pela Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, louvando, tal como a mesma o fez, 

os discursos e, nomeadamente, a nova postura do PSD e o discurso politicamente “arejado” da nova 

Porta-voz do PSD na Sessão Solene da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara sublinhou o que foi dito pela Senhora Vereadora Anunciação 

Gouveia em relação à questão da participação, mas disse que não se pode baixar os braços, e, sim, 
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incentivar sempre à participação cívica, como forma das pessoas poderem intervir na sua própria vida. 

Salientou o facto das pessoas terem cada vez mais o acesso fácil à informação, o que, por vezes, faz 

com que a pessoas não se desloquem em contexto de participação cívica. No entanto, defende que a 

melhor forma de chamar as pessoas à participação, é continuar o estimulo que se tem vindo a fazer, 

de forma a que se consiga uma maior participação, principalmente das camadas mais jovens, dado 

que serão estas, o futuro e devem suportar essa esperança. Sendo que, quando eles se envolvem, 

como aconteceu no passado dia 24 de Abril, na Assembleia Municipal de Jovens, presenteiam-nos 

com intervenções de grande qualidade. Em relação às intervenções da Assembleia Municipal na 

Sessão Solene do 25 de Abril, concordou com o que foi dito sobre o discurso da porta-voz do PSD, 

acrescentado que, efetivamente houve uma evolução positiva por parte do PSD. Sublinhou o que 

disse o Senhor Vice-Presidente, que foi um discurso mais pela positiva, não deixando de apontar a um 

conjunto de questões que devemos atender, nomeadamente os problemas que atingem o nosso 

território, o futuro dos jovens, o empreendedorismo, etc., são temas que nos são caros a todos, mas 

salientou que, o diagnóstico está feito, pelo que importante refletirmos sobre o que todos nós podemos 

fazer para melhorar. Quanto à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, sobre a 

deslocação de uma delegação do Município de Baião a Cormeilles-en-Parisis, pequena cidade 

francesa situada a cerca de 17km de Paris, referiu que as Geminações são um instrumento 

indispensável para facilitar a aproximação entre os povos e cidadãos de diferentes países. Contudo, 

disse que elas só fazem sentido se forem mais que um mero ato simbólico, e, se, efetivamente, forem 

capazes de estabelecer alianças entre municípios de países distintos, reforçando o crescimento das 

relações internacionais, bem como permitir a possibilidade do conhecimento das vivências e fomentar 

o intercâmbio de ideias, experiências e soluções. Acrescentou que esta deslocação irá permitir o 

conhecimento da cidade e verificar os pontos em comum e as sinergias que poderão ser exploradas 

com a formalização da geminação. No que respeita às Comemorações do 25 de Abril, disse que 

concordava com tudo o que foi dito e que por isso, todos devemos ficar satisfeitos e orgulhosos das 

iniciativas que foram promovidas neste âmbito. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para participarem e divulgarem 

os eventos e iniciativas que se irão realizar nas próximas semanas, nomeadamente: Dia da Mãe, 6 de 

maio, domingo, na Piscina Municipal de Baião, entre as 09H45 e as 12H00, organizado pela Câmara 

Municipal de Baião, com entrada gratuita para as mães acompanhadas pelos seus filhos; Noite dos 

museus, dia: 19 de maio, sábado, pelas 20H30, no Museu Municipal de Baião, organizada pela 

Câmara Municipal de Baião, destinada à população em geral; Sarau de Dança, dia 19 de maio, 

sábado, pelas 21H00, no Pavilhão Multiusos de Baião, cuja entidade organizadora é a Câmara 

Municipal de Baião e destinado à população em geral; e, a apresentação do livro “Crisálida” do escritor 

Carlos Queirós, no dia 25 de maio, sexta-feira, Loja Interativa de Turismo de Baião, organizada pela 

Câmara Municipal de Baião, cujo público alvo é toda a população. ------------------------------------------------ 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência de utilização do Auditório Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião – 

Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização 

do Auditório Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião. ------------------------------------------------ 

 

2. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Banda Marcial de Ancede – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural com a Banda Marcial de Ancede. --------------- 

 

3. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Associação Desportiva de Ancede – 

Rancho Folclórico – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a  Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural com a Associação Desportiva de Ancede – 

Rancho Folclórico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Rancho Folclórico de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural com o Rancho Folclórico de Baião. ------------ 

 

5. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Associação Socio Cultural de Santa Maria 

de Frende – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 
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qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Associação Socio Cultural de Santa Maria 

de Frende. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Cruz do Douro – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo , a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Minuta de Acordo de Desenvolvimento Cultural – Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Cruz do Douro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

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 15H45 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

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

  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


