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ATA  N.º 19 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022 

 

Aos onze dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e dois, 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,  Joaquim 

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

Paulo Adriano Guedes Portela ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------- 

Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ausências: Senhores Vereadores Henrique Gaspar Ribeiro, José Manuel Lima Soares e Célia Maria 

da Conceição Alves Pereira Azevedo, por motivos de ordem profissional e natureza pessoal, 

respetivamente, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. -------------------------------------- 

 

Participou ainda nesta reunião, o Senhor Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos 

Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo.  --------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas dez 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 28 de Setembro de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 
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unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador Paulo Adriano Guedes Portela, por não 

ter participado na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do 

Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou os presentes e todos aqueles que acompanham esta 

reunião, através da transmissão digital. Informou que os Senhores Vereadores José Lima e Célia 

Azevedo, por motivos de natureza pessoal e o Senhor Vereador Henrique Gaspar, por motivos ordem 

profissional, não puderam estar presentes nesta reunião. De seguia, abriu as inscrições para o período 

de antes da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou os presentes e interveio para deixar o registo 

de algumas iniciativas que se passaram nos últimos tempos, no âmbito dos seus pelouros, desde logo, 

no dia 6 de outubro, a apresentação, em Barcelos, da plataforma digital Portugal Play, que pretende 

massificar a promoção do turismo, utilizando a realidade aumentada, uma tecnologia que está muito 

em voga e que tem como base o conceito de caça ao tesouro. No caso de Baião, o Mosteiro de 

Ancede será o monumento em destaque nesta plataforma, ponderando no futuro, alargar a outros 

circuitos do território para promover o turismo e atrair turistas ao concelho. Referiu que no fim de 

semana passado decorreram também os fins de semana gastronómicos, de 7 a 9 de outubro, uma 

iniciativa do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Foram convidados a aderir todos os restaurantes 

de Baião, tendo aderido 7 restaurantes, a Pensão Borges, o Almocreve, a Fonte Nova, o Primavera, a 

Flor de Baião, o Alpendre e Tormes. Para além da promoção gastronómica no restaurante, em 

paralelo foram promovidas visitas ao Mosteiro de Santo André de Ancede e à Fundação Eça de 

Queiroz. Informou ainda que no fim de semana passado foram retomadas as sessões de cinema 

regulares no auditório, tendo-se verificado nos dias 8 e 9 de Outubro, uma boa adesão. O objetivo é 

ter estas sessões de quinze em quinze dias e em simultâneo, avançar também com a programação 

cultural no auditório, de forma regular, estando previsto, já no próximo fim de semana o espetáculo “Do 

Improviso ao Riso”, de Rafael Titonelly. Deixou aqui o convite a todos para que possam assistir, no dia 

15 de outubro, às 21H30. Por fim, informou que nesta fase, o Município está ainda a promover os 

eventos de forma gratuita, sendo que, a curto prazo deverá analisar-se esta situação e, eventualmente 

estabelecer um preço simbólico para os eventos que se realizarem no auditório. ------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara, os colegas 

Vereadores, todos colaboradores da Autarquia, bem como o público que nos que nos vai ver lá em 

casa daqui a uns dias. Apelou a todos, mais uma vez, para que participem nas atividades promovidas 

pela Câmara. Depois deu os parabéns à Autarquia pela visita do Senhor Ministro da Administração 

Interna, que foi para todos um motivo de orgulho termos o Ministro da Administração Interna, ainda 
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mais um destacado cidadão de Baião, com as capacidades que todos reconhecem ao Dr. José Luís 

Carneiro, desejando-lhe muito sucesso. No entanto, manifestou uma nota de desagrado, pelo facto 

dos Vereadores da Oposição não terem ocupado os seus lugares habituais das reuniões de Câmara, 

porque acha que seriam esses lugares que deveriam ocupar e não os convidados, alegando que estes 

têm os seus lugares próprios para isso. Apesar disso, continuou a dar os parabéns, dizendo mais uma 

vez que foi uma ação que deixou todos muito orgulhosos. Depois, e dado que em breve se entrará na 

época natalícia, lançou um desafio à Autarquia, no sentido de durante o mês de Dezembro, fazer de 

Baião um destino turístico, onde as pessoas nos visitassem com várias iniciativas, desde iluminações, 

animação nos fins de semana, durante o dia e a noite, de forma a fazer com que seja o Concelho da 

região do Tâmega e Sousa e do Douro, se calhar até da Região Norte, com mais atrativos natalícios. 

Destacou que estes eventos devem ser realizados em articulação com as associações e a 

colaboração dos empresários. Sugeriu ainda a realização de uma grande passagem de ano com 

sessões de fogo de artificio utilizando a Serra e/ou o Rio Douro, bem como outras atividades que 

permitissem um maior reconhecimento de Baião. Questionou sobre o que vai fazer o Senhor Ex-

Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pinho Silva, de quem vai depender hierarquicamente e qual o 

seu local de trabalho. Para além disso, solicitou também o fornecimento de cópia do contrato, no 

sentido de perceber melhor como vai ser efetivamente esta prestação de serviços e quais vão ser as 

funções que tão digníssima pessoa e com tanto valor. Depois, perguntou se era verdade que o Senhor 

Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, iria sair dos quadros da Autarquia, dizendo que se é 

efetivamente verdade, será uma grande perda para a Câmara, na medida em que os processos 

ficarão ainda mais demorados. Alertou para a falta de uma política de recursos humanos, 

nomeadamente a retenção dos melhores, dos mais capazes e daqueles que têm o conhecimento de 

causa e, portanto, fará falta ao Departamento do Urbanismo. Sobre o assunto da hasta pública falado 

na última reunião e porque não esteve presente, queria mais uma vez frisar a sua opinião, de que 

concorda plenamente com os trâmites que levou à anulação do procedimento. Contudo, realçou que 

gostava que no próximo procedimento, que certamente irá ser realizado, fosse em sessão pública e 

presencial, de forma a haver mais competição na apresentação das propostas e os benefícios 

financeiros para autarquia possam ser maiores. Perguntou também quando iria ser inaugurada a 

exposição que se encontra no Mosteiro de Ancede, esperando que seja breve porque já é tardia. Disse 

que, apesar de não perceber nada de arte, gostou do que viu e acha que a nível da promoção não foi 

feito o que a exposição merece, considerando que devia ter sido feita uma maior e melhor divulgação, 

quer a nível nacional, quer a nível internacional, porque segundo os entendidos, está ali alguma coisa 

que não é fácil de reunir, mesmo no país. Deu os parabéns a toda a organização e que a exposição 

seja inaugurada o mais depressa possível. Depois alertou da necessidade de alguém para dinamizar 

aquele equipamento, que fosse profissional, tivesse conhecimento da área e percebesse de cultura, 

dando como exemplo a seguir, o que se está passar no Museu Cármen Miranda, no Marco de 

Canaveses de forma a poder tirar daí algumas ilações. Em relação aos convites das Festas de S. 

Bartolomeu, disse que já foi dada a resposta e agradeceu. Contudo, em relação aos convites enviados 
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ao executivo pela AEB para o desfile de moda, não foi dada resposta, pelo que, solicitou novamente 

informação se houve convites, quantos foram e quem os utilizou. Depois disse que na última reunião o 

Senhor Presidente tentou fazer com que a sua colega desistisse da proposta e não fosse a votação, 

alegando que estavam a imiscuir-se na vida dos bombeiros e que estes não precisavam de 

intermediários. Alertou para o facto de todos já terem percebido que são ambiciosos, livres e não 

devem nada a nenhuma instituição a não ser o seu respeito, porque não só nunca prometeram nada, 

como também nada lhes foi pedido. A este respeito lembrou uma entrevista dado pelo Senhor 

Presidente dos Bombeiros, em 14/09/2022, ao jornal O Comércio de Baião, na qual disse que a 

direção tinha como objetivo a construção do novo quartel dos Bombeiros, que apesar de já terem o 

projeto para sua requalificação e ampliação, esta ficaria mais caro do que uma construção de raiz.  

Assim disse, que com isto, estava dada resposta a todas as perguntas e insinuações que fez na última 

reunião. Disse ainda que ficou contente, aquando da votação dos bombeiros o Senhor Vice-Presidente 

sair da sala, não participando na votação e o Senhor Presidente ter dito que estava na hora de sair da 

direção dos bombeiros, o que vem no sentido do que o próprio defende, nenhum Vereador desta 

Câmara deve fazer parte da direção de qualquer instituição. Referiu que tem efetuado visitas aos 

Centros de Saúde e nesse sentido, alertou que quer o espaço exterior quer o interior dos edifícios 

estão num estado muito deteriorado e onde se justificam a realização de obras, quer para o bem estar 

dos funcionários e mais ainda para os próprios utentes daqueles serviços. Assim e dado o processo de 

transferência de competências nesta área para as Autarquias, perguntou se estão previstas algumas 

intervenções e para quando. Lembrou que na última Assembleia Municipal foi feita menção à 

poupança da Autarquia acerca da iluminação pública, pelo que, perguntou se a mesma foi fruto de 

uma obra de reconversão, como e quando foi feito e em que moldes. Também na referida sessão terá 

sido abordado o facto de jovens com formação específica poderem participar no chamado Green 

Team e ajudarem no processo certificação de Baião como destino sustentável, por isso fez o desafio 

ao Senhor Presidente, para integrar esses jovens através de recrutamento ou de uma prestação de 

serviços, uma vez que são jovens e não têm uma vida profissional estável para a sua sobrevivência. -- 

 

O Senhor Vice-Presidente cumprimentou todos os presentes e usou da palavra para se referir à visita 

do Senhor Ministro da Administração Interna ao nosso território, que a todos nos encheu de orgulho. 

Salientou a forma como os baionenses lhe reconhecem as suas qualidades, capacidade de trabalho e 

esforço feito ao longos dos anos, tratou-se de um grande dia de festa para Baião. A visita contemplou 

dois momentos, o período da manhã numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal, e no período 

da tarde, uma outra iniciativa promovida pelos Bombeiros de Baião, no âmbito das comemorações dos 

seus 60 anos. Destacou que um dos assuntos tratados, era inclusive, uma necessidade já identificada 

pelo Sr. Ministro enquanto Presidente deste Município, à qual o atual Presidente de Câmara deu 

continuidade e que se prendia com a requalificação do quartel da GNR, finalmente foi possível a 

celebração de um acordo para a execução dessa requalificação. Assim a execução dos trabalhos 

possa decorrer brevemente pois será uma mais-valia para todos, nomeadamente os agentes de 
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segurança e autoridade. Paralelamente a isso, foi ainda, celebrado um outro acordo, para a cedência 

dos dois alojamentos que existem naquele edifício, que têm estado fechados e sem qualquer 

utilização. Estavam disponíveis para os serviços da GNR e fruto do diálogo encetado já no decorrer 

deste mandato, ainda com o anterior Ministro da Administração Interna, foi possível encontrar a 

solução ideal para aqueles espaços, pois permitirão alojar vítimas de violência doméstica, uma 

necessidade que pode surgir a qualquer momento e para a qual é fundamental existir capacidade de 

resposta, facilmente se perceberá que o local, é o mais indicado para podermos acolher essas vítimas, 

A  cerimónia  do aniversário dos Bombeiros Voluntários de Baião, também com a presença do Senhor 

Ministro decorreu também com toda a pompa e circunstância, o que demonstra bem, a forma como as 

nossas associações estão preparadas para receber as altas individualidades. Depois deu nota 

também daquilo que têm sido as atividades dos Centros de Relação Comunitária, que passados dois 

anos de pandemia, retomaram as suas atividades. Desde logo, o Centro de Relação Comunitária da 

União das Freguesias de Loivos da Ribeira e Tresouras que comemorou o seu 5º aniversário e o 

Centro de Relação Comunitária de Viariz que promoveu um convívio entre os idosos, com a recriação 

de uma Desfolhada. Informou que brevemente, início de Novembro, alguns destes idosos, os que 

demonstraram vontade, realizarão uma visita à cidade de Cormeilles-en-Parisis, muitos deles a sua 

primeira viagem de avião, aproveitando a geminação existente com aquele Município Francês. Através 

desta janela de oportunidade, criada pelos dois Municípios, oxalá, no futuro, seja possível alargar esta 

experiência a outros centros. De seguida, transmitiu a sua participação, em representação do 

município, na iniciativa relacionada com as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023, que se 

realizarão em Lisboa. Esteve na Régua, no passado dia 1 de outubro, a participar na passagem do 

testemunho para a Diocese do Porto, teve a oportunidade de participar numa viagem de barco que 

levou toda a comitiva até à Cidade do Porto, transportando os dois símbolos alusivos a essas jornadas 

mundiais, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Apelou a todos para que 

se associassem aos vários momentos, no dia 14 e 15, de apresentação dos símbolos das jornadas 

que irão percorrer o nosso território. Deu nota também do início das competições desportivas nas 

modalidades de futebol e que animam as associações locais, aproveitando para desejar a todos muito 

sucesso e que seja uma época desportiva essencialmente com muito fair play, com muita vontade e 

demonstração de querer, mas acima de tudo, de respeitar os adversários e criar uma boa ambiência, 

de forma a levar o nome de Baião a outras localidades e recebendo bem aqueles que nos visitam. 

Depois fez um pequeno resumo da situação dos refugiados, realçando os vários convites para as 

iniciativas do Município, numa tentativa de os aproximar cada vez mais da nossa comunidade, deixou 

o apelo para que as associações, nas suas atividades os possam também envolver. Informou que dos 

últimos seis que chegaram, cinco deles já se encontram a trabalhar. Reiterou que o Município fará 

tudo o que estiver ao seu alcance, para que eles se sintam bem, minimamente realizados e com algum 

conforto. Para finalizar, deu conta da situação que ocorreu na semana em que o Senhor Presidente 

esteve em Itália e na qual assumiu as suas funções, um assunto que já tinha abordado na última 

reunião, mas que, devido à ausência do Senhor Vereador Paulo Portela, fez questão de voltar a referir. 
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Esta situação prende-se com aquilo que foram questões que lhe haviam sido colocadas por um órgão 

de comunicação, nomeadamente sobre um convite endereçado ao Município, que não teria sido 

encaminhado aos Senhores Vereadores da oposição. Uma das questões colocadas relacionava-se 

com o convite para participar na procissão de São Bartolomeu, ao que o Senhor Vice-Presidente 

respondeu que este era um assunto que já havia sido levantado em Reunião de Câmara e que obteve 

a resposta do Senhor Presidente, no sentido de se comprometer com a verificação do que 

efetivamente se tinha passado e em caso de se confirmar ter sido falha dos serviços, pediria desculpa 

na reunião seguinte, pelo que, achava estranho a oposição não ter também comunicado essa mesma 

resposta ao referido órgão de comunicação. Outra questão, igualmente colocada por esse órgão de 

comunicação foi a da requalificação da EN 304-3, assunto também já discutido em Reunião de 

Câmara e ao qual o Senhor Presidente também já havia respondido. Perante este facto, o Sr. Vice-

Presidente demonstrou o seu desagradado pela forma como este assunto foi abordado e alvo de 

aproveitamento pela oposição, o que demonstra não só alguma impreparação política, como também 

uma deslealdade pelos serviços e pelos colaboradores deste Município. Terminou dizendo que em 

política não pode valer tudo, e, com certeza, esta não será a forma mais correta de fazer oposição. ----

------------------------ 

 

No seguimento do assunto abordado na parte final da intervenção do Senhor Vice-Presidente, o 

Senhor Chefe de Divisão, Joaquim Azeredo, pediu autorização ao Senhor Presidente da Câmara para 

intervir, no sentido de dar uma explicação do que se passou. Depois de dada a devida autorização, 

disse que o assunto tinha sido tratado essencialmente por ele, enquanto chefe de serviços e 

responsável pelo gabinete jurídico. Assim, na sequência da informação, deu conhecimento ao Senhor 

Presidente do teor da mesma, ao que lhe foi respondido que contatasse o Senhor Vereador Paulo 

Portela a informar e a propor que a mesma proposta, fosse apresentada em forma de recomendação 

no período de antes da ordem do dia, tendo o mesmo respondido que ele próprio o faria na reunião. 

Solicitou igualmente que lhe enviasse, se possível, a informação do gabinete jurídico para melhor se 

preparar para a reunião. Deste pedido foi dado conhecimento ao Senhor Presidente, que concordou 

com o envio da mesma. Assim, foi enviada a informação que correu no sistema e como tal não é 

assinada, pelos serviços emissores porque estes estão identificados no sistema. Tendo agido de boa-

fé, disse que ficou surpreendido com o teor de uma notícia colocada na comunicado social. Em função 

disto, disse que se sentiu maltratado, que o Senhor Vereador tinha sido desleal com ele, numa 

tentativa de achincalhamento dos serviços jurídicos, pelos quais é responsável. Finalmente alertou o 

Senhor Vereador Paulo Portela para que, futuramente e ao contrário do que tem sucedido, as 

propostas do PSD, como prevê o Regimento da Câmara e a respetiva lei, possam chegar aos serviços 

devidamente fundamentadas, quer de facto, quer de direito. -------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente agradeceu as intervenções proferidas e lembrou que mais uma vez o Senhor 

Vereador Paulo Portela fez uma série de considerações, tendo apelado, no futuro à sua capacidade 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 19 da Reunião Ordinária de 11.10.2022 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          7/13 

síntese, no sentido de encurtar os tempos de intervenção. Realçou o facto dos Senhores Vereadores 

da Oposição, nos últimos tempos terem feito pedidos de informações, por escrito que é também um 

meio que se pode usar para ter acesso á informação, o que não deve ser feito, é solicitar uma 

informação aqui na reunião e em paralelo apresentar o mesmo pedido por escrito, como aconteceu 

recentemente em relação ao CRO. Depois, sobre o primeiro ponto referente à participação do público, 

disse que não tinha muito a dizer e que é uma repetição daquilo que tem dito. Quanto aos parabéns à 

Autarquia no âmbito da visita do Senhor Ministro referiu que o mérito não é nosso e que o mesmo foi 

convidado como os outros governantes, mas também é verdade que o Município teve um gosto 

particular por razões que são evidentes, de ser alguém que muito nos orgulha com tão altas funções. 

Por isso, todo o mérito é do Senhor Ministro e principalmente, pelas boas notícias que trouxe aos 

baionenses. Quanto ao desafio sobre a época natalícia, para que Baião seja um destino turistico, é o 

que efetivamente o Município tem andado a fazer e a prova disso, foi a sua distinção como primeiro 

município com destino turístico sustentável. Lembrou que se está a trabalhar naquilo que é um 

programa para essa data, mas com os cuidados que devem ser tidos em conta, com o período de 

grande contenção que se está a viver, ou seja, gastos supérfluos que não se justificam, seria 

porventura mal interpretado pela maior parte das pessoas, utilizando o provérbio “A mulher de César 

não basta ser séria, é preciso parecê-lo”. E, portanto, uma das questões que está em cima da mesa é 

a própria iluminação de Natal, que ainda terá que ser analisada e somar a outras medidas de 

contenção, como a água e a iluminação pública, porque tem que se poupar em função daquilo que são 

os apelos de todo o mundo. Por isso, nesta altura estar-se a dizer para investir mais em iluminação, 

animação, e ainda, em fogo de artifício na serra e no rio, é de opinião que não será um momento 

apropriado para se pensar em gastos supérfluos. Contudo, muito em breve a Câmara irá anunciar um 

conjunto de medidas, umas já implementadas e outras a implementar, no sentido dessa mesma 

contenção. Quanto à passagem de ano, será uma possibilidade, até porque já o ano passado o 

Senhor Vice-Presidente, no âmbito do Pelouro da Juventude tinha preparado uma iniciativa nesse 

sentido, que depois, por questões relacionadas com a evolução do COVID-19, não foi possível 

realizar. No entanto, disse que ficava satisfeito pelo facto de ter manifestado a ideia de que se deve 

fazer, porque certamente, se depois se fizer, não irá atacar o Executivo por causa disso. Quanto à 

contratação do Dr. Pinho Silva, disse que se trata de uma prestação de serviços e que a funcionária, 

Ana Paula aqui presente, lhe irá fazer chegar o contrato. Disse ainda que, a razão fundamental da 

prestação de serviços, é no sentido de acompanhar a Câmara em tudo aquilo que tenha a ver com o 

processo de descentralização de competências, nomeadamente aquelas que já estão a operar, bem 

como as assumidas posteriormente, sendo que esse acordo é suficientemente flexível para abranger 

outras matérias que sejam do interesse da organização. Sobre a pergunta, se é verdade que o Senhor 

Engenheiro Couto Barbosa vai sair da autarquia, disse que era uma possibilidade, contudo não deixou 

de registar esta que lhe parece ser uma mudança de ideia que tem dos chefes de divisão, pois nunca 

pronunciou nenhum elogio quando fazia apreciações ao urbanismo. Acrescentou ainda que, para 

matar mesmo a questão da higiene e segurança no trabalho em que o Senhor Vereador tem sido 
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muito crítico, pondo de forma evidente aquilo que é no seu entendimento, as falhas ou o não 

cumprimento e por parte da autarquia, quer seja diretamente através das suas equipas, do qual ele é 

responsável, porque tem a sua tutela em termos de chefia de divisão, mas também quando põe em 

causa a questão da fiscalização que segundo aquilo que vai dizendo, não faz com que os empreiteiros 

cumpram as regras nas obras públicas. E, portanto, é a primeira vez que vê registada a sua 

apreciação, ao dizer que diz que se isso acontecer, será uma grande perda para o Departamento de 

Urbanismo e que a Câmara vai ficar pior, o que demonstra que o Senhor Vereador só faz um elogio 

quando as pessoas estão para sair da Câmara, à semelhança do que fez numa celebre Assembleia 

Municipal, que arrasou o Dr. José Luís Carneiro, e hoje, como aconteceu à pouco, só lhe fez elogios. 

Ou, também como aconteceu em relação ao Dr. Pinho Silva, que apesar dos elogios que agora faz, 

em tempos aquando da campanha eleitoral quando apresentava a candidatura do PSD à Assembleia 

Municipal, dizia que era preciso trazer dignidade à Assembleia Municipal, da qual tinha sido ele próprio 

presidente. Ou ainda, quando a Dra. Ivone deixou o Executivo, foi também uma grande perda, quando 

nunca lhe fez qualquer elogio enquanto foi Vereadora. Assim e tendo em conta que nunca faz elogios 

ao Executivo, ainda tem a esperança e acredita que um dia, quando for embora, mais cedo ou mais 

tarde, também fará elogios, ou então dirá, “apesar de tudo foi um bom Presidente da Câmara”. Ainda 

sobre a saída do Engº Couto, disse que, se se vier a verificar, não se preocupasse porque é uma 

situação que está devidamente acautelada naquilo que são as respostas que a Câmara tem que dar. 

Quanto à questão das hastas públicas e à possibilidade de ser presencial, disse que a última correu 

mal, também é verdade que pôde revisitar o procedimento no sentido de se encontrar a melhor 

solução e que ao mesmo tempo garanta que haja maior transparência e, naturalmente, 

consubstanciar-se também em melhores propostas. E, portanto, não vê qualquer problema na questão 

de ser presencial, que depois de ter perguntado ao Senhor Chefe de Divisão, disse que essa 

possibilidade está contemplada no novo procedimento. Depois, a propósito da exposição do Convento 

de Ancede, ficou bastante satisfeito, quando disse que gostou do que viu e apesar de não perceber de 

arte, pelo menos ficou a ideia de estar ali uma grande exposição de nível nacional e internacional. 

Neste sentido, citou uma sua publicação do faceboock, em que não é nada consentâneo com o que 

aqui disse acerca da exposição. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo, mas é verdade, 

que conforme se irá ver ainda hoje, pelo menos aparentemente, para si, a interpretação que faz das 

suas muitas contradições. Lembrou que não se pode divulgar uma exposição antes de se ter decidido 

as condições ou os termos em que a mesma se vai poder abrir. Depois, antecipou mesmo antes do 

início da divulgação oficial, que a exposição será inaugurada e aberta ao público no próximo sábado, 

sendo que, todos os membros do executivo receberão em breve, o convite formal e respetivo 

programa. Disse ainda que se está a articular com quem a vai inaugurar, mas em princípio será com a 

Senhora Ministra da Coesão Territorial, Dra. Ana Abrunhosa. A este respeito, aproveitou também para 

informar que as obras daquele complexo cultural serão inauguradas num outro momento, a anunciar 

oportunamente e oficialmente. Em relação aos convites da AEB, pensou que tinha ficado 

completamente esclarecido, porque a dúvida que ficou, seria relativamente à questão da procissão, no 
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entanto, disse que o que lhe podia dizer sobre o assunto, era reiterar o que já lhe havia dito, ou seja, 

foi uma iniciativa da AEB que integrou as Festas Concelhias e a ideia que tem é que houve um convite 

para o Executivo Municipal estar presente, depois o número de convites não pode precisar, assim 

como, por quem foram utilizados, mas foram por quem o Executivo entendeu que deveria. Quanto à 

questão dos bombeiros, disse que não tinha muito a dizer sobre o assunto, porque a explicação tinha 

sido dada na reunião anterior, pelo que, quer o Senhor Vereador, quer as pessoas lá em casa poderão 

rever o que foi dito aqui sobre o assunto. Contudo, acrescentou o facto de os Senhores Vereadores 

quererem tirar louros ou dividendos políticos partidários numa atitude de menorizar e desrespeitar e 

até de ingerência naquilo que são os assuntos que têm a ver diretamente com a entidade. Lembrou 

mais uma vez que a Câmara tem um canal direto com os bombeiros, como tal, reúnem muitas vezes, 

e também por isso, sabe quais são as suas inquietações. Depois, a questão quando referiu que 

apreciou, o facto de ter feito aquela referência ao Senhor Vice-Presidente, de que deveria ponderar 

sair da direção dos bombeiros, aproveitou para reiterar o que já havia dito em outras situações, que 

“na política devem estar os melhores", independentemente de serem empresários, líderes 

associativos, ou de serem seja o que for. Por isso, está em desacordo com o Senhor Vereador porque 

entende que um determinado tipo de pessoas que estão em determinados sítios ou profissões, não 

devem vir para a política. Lembrou que quando fez aquela observação o Senhor Vice-Presidente, foi 

no sentido de ser o Vereador responsável pela Proteção Civil e naturalmente deve reponderar a sua 

participação nos órgãos sociais de um Corpo de Bombeiros, para que um dia não seja acusado de 

fazer algo que tenha algum tipo de interesse. Depois, sobre as visitas que efetuou aos Centro de 

Saúde, disse que não percebeu muito bem se se referia às obras interiores ou exteriores dos edifícios. 

Apesar disso, disse que no âmbito daquilo que é a transferência de competências na área da saúde, 

há uma comissão de acompanhamento em que fica claramente definido, por um lado, aquilo que já é a 

nossa responsabilidade de manutenção e que já vamos fazendo. Para além disso, está também 

elencado um conjunto de intervenções de fundo, para cada uma dessas instalações que será levada a 

cabo pela administração central em tempo útil, mas se quiser informações complementares poderá 

obtê-las junto do Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais. Sobre a questão da poupança 

que se fez na iluminação pública, disse que essa reformulação foi feita através de uma candidatura, 

em que foi possível passar a iluminação para lâmpadas LED, tal como explicou quando falou sobre o 

assunto, na referida Assembleia Municipal, onde também referiu que os custos desceram para menos 

de metade, sendo que essa informação é pública. A propósito do desafio que fez na última Assembleia 

Municipal, a uma Senhora Deputada Municipal no sentido de dar o seu contributo no âmbito da sua 

participação cívica, disse que se calhar não se fez perceber bem, ou pelo menos o Senhor Vereador 

não percebeu. Realçou que, ainda há pouco tempo entrou uma pessoa para os quadros da Autarquia, 

com formação específica, e eventualmente, para o ano poderá entrar outra para reforçar a equipa. 

Finalmente e depois, de um longo tempo para responder a todas as interpelações, o Senhor 

Presidente, disse que também ele tinha algumas considerações a fazer, nomeadamente em relação à 

proposta da EN 304-3, essencialmente sobre a forma como o assunto foi tratado, o que demonstra, 
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como alguém aqui já referiu, além de uma impreparação política, uma deslealdade para com os 

serviços. Por isso, espera que ao fim de várias propostas apresentadas, finalmente apresentem uma 

devidamente fundamentada. Por um lado, até compreende que o Senhor Vereador tem que fazer 

oposição, mas, por outro lado, defende que não é a forma séria como lidou com esta situação, 

denotando falta de senso e lealdade, e depois uma grande falta de respeito pelos órgãos autárquicos e 

que não credibiliza a política, mas induz os cidadãos em erro. Sobre a questão do Clube Náutico de 

Ribadouro, da Federação e da Câmara em relação à Motonáutica, disse que tudo já foi explicado. 

Lamentou o facto de ter ido buscar uma frase pronunciada numa reunião, gravada em áudio, que se 

calhar e de acordo com o regimento não podia utilizar. Reiterou que tudo fez para que a situação se 

resolvesse e se mantivesse a parceria tripartida, tendo a Federação aberto essa possibilidade, mas o 

Clube Náutico entendeu que não devia estar, e ninguém o podia a obrigar. Por fim, lembrou alguns 

assuntos que ficaram por esclarecer da outra reunião e que ficou de trazer para clarificar determinadas 

situações, onde são evidentes as contradições do Senhor Vereador acerca de alguns assuntos. Para 

tal, mostrou partes de algumas gravações, que evidenciam as suas várias contradições, as quais eram 

para ser apresentadas na última reunião, mas como o Senhor Vereador Paulo Portela não esteve 

presente, que por uma questão de cortesia, não o fez. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Minuta de acordo programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a 

Banda Marcial de Ancede – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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 

Minuta de acordo programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Banda Marcial 

de Ancede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Futebol Clube de Frende – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Futebol Clube de Frende. ----------- 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 19 da Reunião Ordinária de 11.10.2022 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          11/13 

3. Minuta de acordo programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a 

Associação Cultural e Recreativa “As Ceifeiras de Valadares” – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Associação 

Cultural e Recreativa “As Ceifeiras de Valadares”. ---------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de acordo programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a 

Associação Milénio Jovem – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Associação 

Milénio Jovem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de acordo programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a 

ECOSIMBIOSES – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e 

Associativismo, a 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 programa de desenvolvimento cultural entre o Município 

de Baião e a ECOSIMBIOSES – Associação Ambiental e Cultural do Vale de Ovil. --------------------------- 

 

6. Minuta de acordo programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 programa de desenvolvimento cultural entre o Município 

de Baião e a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. ------------------------------------ 

7. Minuta de acordo programa de desenvolvimento cultural entre ao Câmara Municipal de 

Baião e a Associação de Concertinas do Lameirão – Proposta  



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 19 da Reunião Ordinária de 11.10.2022 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          12/13 

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e 

Associativismo, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VII 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 programa de desenvolvimento cultural entre ao Câmara 

Municipal de Baião e a Associação de Concertinas do Lameirão. -------------------------------------------------- 

 

8. Minuta de acordo programa de desenvolvimento cultural entre o Município de Baião e a Casa 

do Povo de Campelo – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e 

Associativismo, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VIII 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 entre o Município de Baião 

e a Casa do Povo de Campelo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Baião e a 

Associação de Artes Marciais – EKA Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e 

Associativismo, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IX 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 contrato programa de desenvolvimento desportivo entre o 

Município de Baião e a Associação de Artes Marciais – EKA Baião. ----------------------------------------------- 

 

 

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.-------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

 

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

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 13H15 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, 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 _________________________________________ 


