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ACTA N.º 17 
MANDATO 2005/2009 

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e oito, pelas vinte 
horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu-se a 
Assembleia Municipal de Valongo, em Sessão Ordinária, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 
1. Intervenção do público; -------------------------------------------------------------------- 
2. Período antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------- 
2.1 Assuntos gerais de interesse para a Autarquia; ----------------------------------- 
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------- 
1. Discussão e aprovação das actas das reuniões dos dias 2007-12-17 e 
2007-12-21; -------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Eleição de quatro elementos a integrar a Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens do Concelho de Valongo de acordo com a alínea I) do art.º 
17º da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro. ------------------------------------------------ 
3 Apreciar a informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da 
actividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo. ---------- 
Estavam presentes trinta e dois elementos, cujos nomes constam da lista de 
presenças com as respectivas rubricas. Presentes, também, o Senhor 
Presidente da Câmara Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo, o Senhor 
Vice-Presidente João António de Castro e Paiva Queirós e os Senhores 
Vereadores José Luís Gonçalves de Sousa Pinto, Mário Armando Martins 
Duarte, Maria José Baptista de Moura Azevedo, António Augusto de 
Magalhães Gomes, Jorge Manuel Gonçalves Videira e Agostinho Barbosa 
Vieira Rodrigues Silvestre. ------------------------------------------------------------------- 
Verificaram-se as substituição ao abrigo do art.º 78º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro com redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dos 
Membros da Assembleia Municipal António Fernando Correia Monteiro, 
Casimiro Couto Sousa, Daniel Torres Gonçalves, Diomar da Silva Ferreira 
dos Santos, Fernando David dos Reis, José Manuel Pereira Ribeiro, Manuel 
Sousa da Silva Cavadas e Nelson Jorge Neto Duarte da Rocha sendo 
substituídos, respectivamente, pelos Membros da Assembleia Municipal 
Carlos Alberto Oliveira Magalhães Basto, Maria Esmeralda Correia de 
Carvalho, Célia Cristina Lopes Ferreira, Eusébio Manuel da Fonseca, Idália 
Moreira Marques, José Carlos Abreu Carvalho, José Carlos Cardoso 
Fernandes da Silva e Cristina Joana Moreira Marques. ------------------------------ 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas deu 
início à reunião. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Primeiro Secretário Henrique Jorge Campos Cunha procedeu à 
chamada dos Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------ 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas deu 
a palavra ao Público. --------------------------------------------------------------------------- 
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O Munícipe Senhor António Matos Novais morador na Rua 1º de Maio 
número 651, disse que existiam carros à venda, bem como lavagem dos 
mesmos, na via pública junto à sua residência. ---------------------------------------- 
Uma outra questão era relacionada com a publicidade do BANIF que estava 
a interferir com a sua habitação, bem como os aparelhos de ar condicionado 
colocados nas traseiras da casa. ----------------------------------------------------------- 
Por fim disse que relativamente ao Restaurante Barriga dos Frades colocam 
bidões cheios de vidros, junto a um poste de electricidade, quando existem 
contentores para o efeito, bem como utilizam a porta corta-fogo para cargas e 
descargas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Munícipe Senhor Ventura Moreira Carvalho disse que foi entregue na 
Câmara Municipal de Valongo um abaixo-assinado a solicitar transporte 
público para a parte alta de Valongo, pelo que pretendia saber qual a 
situação em que se encontra esse pedido. ---------------------------------------------- 
O Munícipe Senhor Paulo Manuel da Silva Oliveira Barreira disse que na 
Quinta da Lousa, onde é morador, existe um café denominado de “Cantinho 
do Jão”, sobre o qual recaem várias queixas na PSP devido ao ruído 
provocado pelo mesmo. ----------------------------------------------------------------------- 
Disse, ainda, que ao fim de semana, no referido café, se realizam 
espectáculos de Karaoke, bem como o seu horário de funcionamento é da 
catorze horas às duas horas da manha, provocando muito ruído que interfere 
no descanso dos moradores da zona. ---------------------------------------------------- 
Enviaram uma informação à Procuradoria Geral da República, e Governo 
Civil, a dar conhecimento do que se estava a passar e da qual receberam 
resposta a solicitar qual a posição da Câmara Municipal sobre o assunto. ----- 
No início do mês de Dezembro entregaram na Câmara Municipal esse o 
pedido feito pela Procuradoria Geral da República mas, até à data, não 
receberam qualquer resposta. --------------------------------------------------------------- 
Para terminar, disse que os moradores não pretendem o encerramento do 
café, mas sim a alteração do horário de funcionamento de forma a fechar às 
vinte e duas horas. ----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Luís Gonçalves de Sousa Pinto começou por 
dizer que relativamente à situação do café “Cantinho do Jão” vai saber qual a 
situação do processo e, posteriormente, envia a resposta por escrito. ----------- 
Relativamente à Rua 1º de Maio, existe um conjunto de irregularidades 
colocadas pelo Munícipe, que vai verificar e, posteriormente, envia a resposta 
por escrito. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Mário Armando Martins Duarte começou por dizer que 
relativamente à situação dos transportes públicos, que tal não é uma 
competência da Câmara Municipal, competindo sim à Câmara chamar à 
atenção e reivindicador a extensão do serviço dos transportes através dos 
STCP e as empresas de transportes privadas a operarem no concelho de 
Valongo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disse, ainda, que a Câmara já solicitou junto dos STCP e das empresas de 
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transporte privadas que fosse assegurada no Concelho de Valongo uma 
maior cobertura em termos de transporte público, tarefa que não é fácil pois 
elas dependem dos alvarás que são concedidos para determinados 
percursos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Não podem prometer nada, visto não ser competência da Câmara Municipal, 
mas vão tomar todas as diligências no sentido de resolver o problema. --------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas, deu 
de seguida a palavra aos Senhores Deputados que pretendessem intervir. ---- 
O Senhor Deputado António Pinto Caetano agradeceu em seu nome e em 
nome do Deputado José Deolindo Caetano, seu irmão, o Voto de Pesar pelo 
falecimento do pai no dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e sete. --------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas fez a 
leitura de um Voto de Pesar anexo à presente acta como Doc.1, colocando-o 
de seguida à votação e aprovado por unanimidade. ---------------------------------- 
De seguida fez a leitura de uma Proposta anexa à presente acta como Doc.2, 
colocando à votação a sua admissão, sendo admitida por unanimidade. ------- 
O Senhor Deputado Carlos Alberto das Neves Poças começou por dizer 
que o Grupo Municipal do PSD/PP apoia incondicionalmente a Proposta 
apresentada pela Mesa da Assembleia Municipal. ------------------------------------ 
Disse de seguida que pretendia reforçar a importante missão das 
Associações Humanitárias, os Bombeiros Voluntários de Ermesinde e os 
Bombeiros Voluntários de Valongo, ao serviço da população do Concelho em 
particular e de todos em geral. -------------------------------------------------------------- 
Realçou a sua missão de prevenção e socorro às populações em caso de 
incêndio, inundações, desabamento e transporte de doentes, onde se 
salienta a formação especifica em cursos de salvamento de 
desencarceramento, de extrema importância, pois segundo estatísticas 
oficiais estas duas cooperações registam muitas ocorrências de socorro a 
viaturas de acidente, que sucedem nos diversos eixos rodoviários que 
atravessam o Concelho. ---------------------------------------------------------------------- 
Salientou de seguida uma actividade importante a existência de um grupo de 
Bombeiros Voluntários, com missões especificas de salvamento e resgate em 
profundidade e em altura, chamado a prestar auxilio noutros Municípios por 
ausência destes serviços, e que já mereceu por parte do comando distrital 
referências elogiosas. ------------------------------------------------------------------------- 
Referiu seguidamente o espírito de entre ajuda e camaradagem entre as 
duas associações, dando continuidade a uma politica de qualificação dos 
serviços e melhorando a cada dia a sua imagem perante a comunidade do 
serviço que lhes prestam, ultrapassando a incompreensão de que muitas das 
vezes são alvo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Terminou dizendo que é com o espírito de bem servir e de disponibilidade, 
vinte e quatro horas diárias, que todos os homens e mulheres desempenham 
as suas acções de forma exemplar, evidenciando grande capacidade de 
trabalho, actualizados conhecimentos e, essencialmente, dedicação e sentido 
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de missão, pelo que deverá ser criado o dia Municipal do Bombeiro, 
contribuindo para que a população desperte na totalidade para a sua 
importância dos mesmos. -------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
colocou à votação a Proposta anexa à presente acta como Doc. 2, sendo 
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Deputado Ventura de Almeida fez a leitura de um documento que 
se anexa à presente acta como Doc.3. --------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Albino da Silva Martins Poças fez a leitura de um 
documento que se anexa à presente acta como Doc.4. ------------------------------ 
Disse de seguida que, relativamente intervenção do Senhor Deputado 
Ventura de Almeida, mostrou a realidade não só do concelho de Valongo 
mas do País um grande equivoco, pois deveria querer referir-se a 
desentendimentos entre os vários colegas do seu Partido, que mesmo na 
Assembleia da República, têm mostrado um desentendimento profundo. ------ 
Disse, ainda, que o Senhor Deputado Ventura de Almeida deveria 
recomendar aos seus companheiros de Partido que se entendam, pois em 
relação ao PSD não necessita se preocupar, pois os seus elementos estão 
coesos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Arnaldo Pinto Soares fez a leitura de um documento 
que se anexa à presente acta como Doc.5. --------------------------------------------- 
O Senhor Deputado João Paulo Rodrigues Baltazar disse que, 
relativamente à intervenção do Senhor Deputado Ventura de Almeida, 
retirava a parte em que disse que o Partido Socialista apresenta uma 
alternativa credível, pois o Partido Socialista só por acidente poderá acertar 
numa estratégia para Valongo. -------------------------------------------------------------- 
Seguidamente felicitou a Mesa da Assembleia Municipal pela aprovação do 
“Dia Municipal do Bombeiro”, que considera um assunto bastante sério. ------- 
De seguida fez a leitura de um documento que se anexa à presente acta 
como Doc.6. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Carlos Alberto Oliveira Magalhães Basto começou 
por dizer que relativamente à intervenção do Senhor Deputado Albino Poças 
está em desacordo em algumas partes e de acordo noutras, mas gostaria 
que se acrescentasse que as cantinas das escolas da Bela, Sampaio e 
Gandra nem sequer têm refeição, tratando-se de crianças. ------------------------- 
Disse de seguida que relativamente à escola da Bela há mais de dois anos 
que os professores reclamam, junto da Câmara Municipal de Valongo, a 
resolução do problema das águas pluviais, pois quando chove as crianças 
têm que andar por cima das águas pluviais molhando os pés, ao que acresce 
a entrada por um portão de duas folhas, estando uma delas cravada ao chão, 
com cerca de um metro onde as crianças não conseguem passar com os 
guarda chuvas abertos. ----------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, disse que relativamente ao Bairro de São Bartolomeu existe 
um esgoto a seu aberto ao pé de um ATL e um parque infantil, situação já do 
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conhecimento da Câmara Municipal, e que, que até hoje mantém-se. ----------- 
O Senhor Deputado José Deolindo Caetano começou por dizer que o 
Período Antes da Ordem do Dia se destina aos Membros colocarem 
questões, levantar problemas, bem como apontar soluções para a sua 
resolução. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Disse seguidamente que com as últimas notícias que lhe chegam essa tarefa 
vai acarretar trabalhos dobrados, com a pseudo reestruturação do Executivo 
Camarário, com a nova distribuição de pelouros a responsabilidade tende a 
diluir-se. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com a dificuldade que o Senhor Presidente da Câmara os habitou, umas 
vezes com a sua ausência e outras com a sua chegada depois do Período 
Antes da Ordem do Dia, vão arriscar a ficar sem respostas e soluções para 
os problemas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Disse de seguida que os problemas do Concelho tendem a agravar-se, e o 
Executivo já demonstrou que não tem imaginação nem saber para os 
resolver. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu que algumas das competências que já eram do Presidente da 
Câmara, este delegava-as nos funcionários, mas que não acredita, quer pelo 
desgaste que tem sofrido, quer pelo agarrar-se ao poder, com a nova versão 
das listas independentes, ao que parece querer ser acompanhado pelo 
Partido Socialista, seria natural se não se tratasse de uma Câmara Municipal 
mas de uma Associação de Grupo de Amigos. ----------------------------------------- 
A CDU reafirma que discorda da governação da Câmara, em que aos 
problemas somam-se novos problemas, os rostos políticos que pela 
governação sacodem a água do capote, aplicando a receita das vitimas 
escondendo-se na sua incompetência continuando o Concelho adiado. -------- 
Disse, ainda, que a CDU está a ponderar apresentar, numa próxima 
Assembleia, uma Moção de Censura à maioria se a degradação do Executivo 
continuar, e os problemas não tiverem solução à vista. ------------------------------ 
Seguidamente disse que tomou conhecimento que a Área Metropolitana do 
Porto vai sofrer uma reestruturação nas Esquadras da Polícia, sendo criadas 
duas Divisões, uma na Maia e outra em Matosinhos, passando o poder 
decisório das Esquadras de Ermesinde e Valongo para a Maia, pelo que 
pretendia saber se a situação é do conhecimento da Câmara, se esta foi 
consultada e qual a sua posição. ----------------------------------------------------------- 
Relativamente ao desporto disse ser noticia que o Ermesinde Sport Clube 
tende a descer, já desceu e continua a descer, não só o Ermesinde Sport 
Clube como o Sporting Clube de Campo, o CPN e outras colectividades do 
concelho de Valongo tendem a baixar de escalão. ------------------------------------ 
Disse, ainda, que gostaria de saber para quando se prevê a resolução do 
problema do Sporting Clube de Campo. A resolução do problema tinha a ver 
com a alteração do PDM num terreno, em que seria fácil e sem criar impacto 
ambiental, mas não querem suspender o PDM, quando ao mesmo tempo 
suspende-se o PDM por tudo e por nada, para grandes empreendimentos, 
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sobre os quais tem muitas dúvidas. -------------------------------------------------------- 
Pretendia saber relativamente à Via Fernão Lopes com ligação a Balselhas e 
Campo, para quando o seu melhoramento, pois necessita ser rapidamente 
melhorada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente disse que ultimamente têm assistido ao lançamento de vários 
Planos de Urbanização, Planos de Pormenor, Loteamentos, projectos que 
têm sido objecto de criticas por parte da Oposição, bem como pelos 
Vereadores que compõem a maioria. ----------------------------------------------------- 
Lançou de seguida um desafio ao Executivo e às diversas forças politicas 
representadas na Assembleia para a realização de uma Assembleia 
Extraordinária a fim de se debaterem projectos como o Plano de Urbanização 
Bela/Vilar, incluindo o Hospital, a alteração do PDM que já deveria estar 
pronta, pois o PDM foi aprovado em 2005, continuando com revisões sobre 
revisões, com gastos que têm sido apresentados no Orçamento. ----------------- 
Disse, ainda, que a alteração do PDM, provavelmente, estará a aguardar que 
todos os grandes empreendimentos sejam concretizados para depois serem 
introduzidos no PDM ficando assim tudo resolvido, com o arrastar da 
situação. Com as suspensões sucessivas do PDM parece-lhe que o 
problema não é de um Gabinete mas sim do calendário dos 
empreendimentos. ------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Arnaldo Soares não basta 
criar riqueza e, quanto ao conceito de criar riqueza, as coisas podem ser 
invertidas, se é o investimento ou a força do trabalho que cria a riqueza, 
considera todos os equipamentos sócias importantes no Concelho mas as 
leis são para cumprir, não podem criar nem possibilitar a construção a torto e 
a direito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Luís Teixeira de Azevedo disse que ouviu dois 
discursos antagónicos, o Senhor Deputado Albino Poças falou de uma 
realidade com que comunga, em que muita gente em Valongo não tem toalha 
nem pão para lá pôr, depois o Senhor Deputado João Paulo Baltazar falou de 
um estudo, da Universidade da Beira Interior, onde diz que Valongo é um 
Concelho maravilhoso. ------------------------------------------------------------------------ 
Disse de seguida que pretendia desmistificar a ideia de que o Partido 
Socialista é contra o investimento, isso é puro engano, o Partido Socialista é 
a favor do investimento desde que este seja feito com regras, não de 
qualquer maneira, nem a qualquer preço. ------------------------------------------------ 
Relativamente ao Hospital Privado de Alfena foi declarada utilidade pública 
para a sua construção, perguntando se essa utilidade pública foi só para o 
Hospital ou, também, para a construção das residências para a terceira idade 
e residências para estudantes. -------------------------------------------------------------- 
O Protocolo assinado pelo Senhor Presidente da Junta de Alfena tem como 
objectivos a construção de uma unidade hospitalar, a construção de 
residências para a terceira idade, a construção de residências para 
estudantes e comércio, assim pretendia saber o que vai abranger a utilidade 
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pública se é só o Hospital ou tudo o que envolve o Hospital. ----------------------- 
Disse, ainda, ter algumas dúvidas relativamente a um ponto do protocolo 
onde diz – compromete-se a apresentar na Assembleia Municipal de Valongo 
o interesse público dos empreendimentos em questão – fala dos 
empreendimentos e não do empreendimento, daí perguntar se a utilidade 
pública é só para o Hospital ou para todos os empreendimentos. ----------------- 
Para terminar mencionou que existe um outro empreendimento para o qual 
foi declarada utilidade pública com o que ele não concorda, e bem mais 
complicado, não foi a conhecimento da Assembleia, nem teria que ir, pois a 
utilidade pública é determinada pelo Executivo. ---------------------------------------- 
O Senhor Deputado António Fernandes Monteiro agradeceu a todos pelo 
apoio que lhe têm dado. ---------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Ventura de Almeida começou por dizer que 
relativamente aos Senhores Deputados Albino Poças e João Paulo Baltazar, 
não entenderam a sua intervenção, provavelmente não se terá explicado 
bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Na sua intervenção a questão não esteve, nem estará, em trazer para a 
Assembleia um problema meramente partidário. Referiu-se, sim, às 
dificuldades e desentendimentos que se tem verificado entre o Presidente da 
Câmara e os Vereadores, situação que é do conhecimento público e sendo 
que esses desentendimentos prejudicam a fraca actividade que a maioria tem 
tido. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disse de seguida que os problemas partidários, de quem vai ser o Presidente 
da Câmara, ou a Presidente da Câmara, do seu Partido, do PSD e dos outros 
Partidos, isso será decidido na altura própria e no local próprio, não na 
Assembleia Municipal, pois esta não tem nada a ver com esse assunto. ------- 
Relativamente aos Senhores Deputados Albino Poças e Arnaldo Soares, há 
uma coisa que não podem esquecer, fazem parte de um Partido que é 
liderado por um Senhor mais conhecido por populista e que lhes terá 
transmitido o vírus, pois fizeram intervenções nitidamente populistas, sem 
conteúdo e sem sentido. ---------------------------------------------------------------------- 
Disse, ainda, que relativamente à sua intervenção quando disse a 
determinada altura, que há Deliberações que vão às poucas e pouco 
atractivas reuniões de Câmara, algumas delas eram de fraca legalidade. ------ 
Pretendia colocar uma pergunta deixada no ar pelo Senhor Deputado José 
Deolindo Caetano, se o interesse público passa pela declaração da Câmara 
Municipal, porque é que ainda não se declarou de interesse público o 
alargamento do campo do Sporting Clube de Campo, pela alteração do PDM.  
O Senhor Deputado Arnaldo Pinto Soares começou por dizer que, 
relativamente à teoria do valor de facto, é o trabalho que cria a riqueza, mas 
é necessário haver local para trabalhar para se criar a riqueza. ------------------- 
Seguidamente disse que foram colocadas um conjunto de questões à 
Câmara Municipal, as cantinas que não funcionam, a escola que não tem 
condições, as infra-estruturas que não existem, os arruamentos que não 
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estão bem, só que tudo isso se faz com dinheiro, e se não houver 
investimento e não se pagarem impostos não se cria riqueza. --------------------- 
Relativamente à expressão – suspende-se o PDM por tudo e por nada para 
grandes empreendimentos – ou é por tudo e por nada ou para grandes 
empreendimentos, pois se for para grandes empreendimentos, para criar 
riqueza, se for do interesse do Município porque é que não se há-de 
suspender o PDM, alteração essa feita com regras. ---------------------------------- 
Quanto à questão de interesse público do Hospital, não foi feita nenhuma 
declaração que não fosse o interesse municipal do Hospital, não estão a falar 
do protocolo, bem como o único projecto que conhece é o do Hospital, que 
tenha conhecimento não existe mais nenhum projecto. ------------------------------ 
Para terminar disse que quando o Senhor Deputado Luís Azevedo deveria 
explicitar o qual é o outro empreendimento a que se referiu na sua 
intervenção, para não levantar suspeitas. ------------------------------------------------ 
O Senhor Deputado Alfredo da Costa Sousa colocou as seguintes 
questões relativamente à qualidade de vida em Valongo: --------------------------- 
Se é qualidade de vida prometer uma nova Valongo para quarenta a 
cinquenta mil pessoas e vêm a nova Valongo com um descampado enorme 
sem planeamento algum. --------------------------------------------------------------------- 
Se é qualidade de vida terem às portas da cidade hectares de entulho. -------- 
Se é qualidade de vida às portas de Valongo terem uma empresa a fabricar 
brita, quando a Câmara é incapaz de acabar com esse atentado à qualidade 
de vida. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se é qualidade de vida os jovens do Concelho terem que ir praticar desporto 
para outros concelhos limítrofes, porque a Câmara é incapaz de criar as 
condições e infra-estruturas desportivas para os jovens o fazerem no 
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Albino da Silva Martins Poças em resposta à 
intervenção do Senhor Deputado Ventura de Almeida, disse que, por razões 
óbvias e conhecidas, não costuma dar grande importância às suas 
intervenções e afirmações. ------------------------------------------------------------------- 
Desafiou de seguida o Senhor Deputado Ventura de Almeida a dizer onde é 
que o viu a fazer politica de forma populista para atingir fosse o que fosse. ---- 
Lamenta que todos os Políticos não tenham uma atitude coerente como a 
que ele tem tido ao longo dos anos. ------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado José Deolindo Caetano disse não ser contra a 
iniciativa privada, mas tem alguns receios quando a iniciativa privada se 
acoberta à custa do sector público, o Estado. ------------------------------------------ 
Não se deve só falar do Hospital de Alfena, mas também, da Quinta da 
Bandeirinha e da nova Zona Industrial de Alfena. ------------------------------------- 
Relativamente ao Hospital, as suas dúvidas começam quando atrás de um 
Hospital vem o que vem, quando o único pulmão verde de Ermesinde vai ser 
arrasado por causa do Hospital, porque se tem que fazer um plano de 
urbanização, bem como tem dúvidas que algumas construções do Hospital 
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não estejam em leito de cheia. -------------------------------------------------------------- 
Para terminar disse que gostaria que fossem discutidos os planos de 
urbanização Bela/Vilar/Alfena e da Quinta da Bandeirinha. ------------------------- 
O Senhor Deputado Ventura de Almeida começou por dizer que o Partido 
Socialista está disponível para a discussão proposta pelo Senhor Deputado 
José Deolindo Caetano. ----------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Albino Poças disse que 
não tem gosto em lhe responder, mas bastava ler com atenção a intervenção 
para ver o populismo da mesma. ----------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara Fernando Horácio Moreira Pereira de 
Melo disse que relativamente à intervenção do Senhor Deputado Carlos 
Basto, este está errado ao afirmar que as crianças não recebem refeições, 
pois todas as crianças recebem refeição, que são diariamente distribuídas 
por todas as escolas do Concelho. --------------------------------------------------------- 
Quanto à questão do PDM informou que contratam um Professor Catedrático 
em Engenharia que está com uma equipa a fazer o PDM, e contam que até 
ao fim do ano esteja concluído. ------------------------------------------------------------- 
Sobre os planos a discutir em Assembleia, serão os que tiverem que ser 
legalmente discutidos. ------------------------------------------------------------------------- 
Para terminar, informou que têm uma forma de estar especial, pois 
conseguiram um compromisso com a empresa que está a construir o 
Continente junto à Biblioteca, em que aquela construirá uma passagem por 
baixo da auto-estrada, isto sem alardes e sem vir na comunicação social. ----- 
O Senhor Vereador Mário Armando Martins Duarte começou por dizer que 
relativamente à intervenção do Senhor Deputado José Deolindo Caetano 
foram proferidas algumas informações menos correctas, pois no Concelho há 
vários campeões Mundiais. ------------------------------------------------------------------ 
Quanto à questão dos clubes estarem a descer de escalão, provavelmente 
estaria a falar no futebol, mas o desporto não é só futebol, no caso do CPN 
em algumas modalidades está a subir. --------------------------------------------------- 
Quando se diz que existe menos actividade a nível desportivo é falso, pois 
uma das dificuldades da Câmara é a gestão dos tempos de ocupação dos 
equipamentos desportivos, porque há mais equipas e mais jovens a praticar 
desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Disse, ainda que a preocupação da Câmara Municipal não é que os clubes 
subam à primeira divisão, mas sim que cada vez haja mais jovens a praticar 
desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Alfredo Sousa disse que 
os desportistas que conhece que vão para outros concelhos são os surfistas, 
que vão para o concelho de Matosinhos, tirando esses não conhece mais 
nenhuns. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador José Luís Gonçalves de Sousa Pinto começou por 
dizer que relativamente ao Bairro de São Bartolomeu chamar aquilo de um 
esgoto a céu aberto acha um exagero, têm tido alguns problemas, que já 
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foram aflorados no âmbito da Assembleia Municipal. Neste momento está a 
ser mantido pelas Águas de Valongo mas, ainda este ano, vai ser feita uma 
conduta para ligar directamente ao saneamento, pois a ETAR não tem 
funcionado muito bem. ------------------------------------------------------------------------ 
Quanto à questão de se discutir os planos de pormenor e de urbanização, 
estes são aprovados pela Assembleia Municipal, e aí existe sempre lugar a 
discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Disse, ainda, que têm tido o cuidado de promover sessões de 
esclarecimentos com os Membros da Assembleia Municipal a fim destes irem 
conhecendo os Planos de Pormenor e Urbanização ao longo da sua 
elaboração. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Para terminar, e relativamente à intervenção do Senhor Deputado Luís 
Azevedo, referiu que deveria ler com mais atenção o que diz o protocolo. ----- 
O Senhor Deputado Carlos Alberto Oliveira Magalhães Basto disse que 
nas escolas que referiu não existe distribuição de refeições. Mencionou que 
vai diariamente buscar os netos à escola e tem conhecimento de que não são 
distribuídas refeições aos alunos. ---------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara Fernando Horácio Moreira Pereira de 
Melo disse que todas as crianças têm ao almoço refeições cedidas pela 
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Deputado Carlos Alberto Oliveira Magalhães Basto disse que 
no final de dois mil e sete foi prometido pela Directora da escola da Bela a 
construção de uma cantina, mas que até hoje nada foi feito. ----------------------- 
Relativamente ao esgoto a céu aberto, referiu que faz parte do relatório 
apresentado pela Comissão dos Bairros. ------------------------------------------------ 
Acrescentou que gostaria que lhe fosse dada resposta relativamente ao 
problema que colocou sobre as águas pluviais e o portão da escola. ------------ 
O Senhor Vereador Mário Armando Martins Duarte disse que em relação à 
ao prolongamento de Balselhas a Campo, estava a ser desenvolvido o 
projecto da nova Via. -------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Luís Teixeira de Azevedo disse que na deliberação da 
reunião de Câmara de quinze de Fevereiro de dois mil e oito menciona – o 
protocolo de colaboração acima referido com vista à construção de um 
equipamento de interesse municipal, denominado de Hospital Particular de 
Alfena, tendo sido fixado o compromisso de ser declarado de interesse 
público o empreendimento em questão – e que no ponto dois mencionava 
que foi ratificado o protocolo pelo Órgão competente. Poratnto, se foi 
ratificado o protocolo é porque se torna necessário considerar de interesse 
público o empreendimento em questão. Assim, o protocolo não foi alterado 
mas sim ratificado. ------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador José Luís Gonçalves de Sousa Pinto disse que as 
opiniões são discutíveis, e que pensou que o Senhor Deputado lhe ia trazer o 
protocolo assinado entre o Hospital e a Câmara Municipal, pois é esse que 
interessa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
colocou à discussão o ponto 1. Discussão e aprovação das actas das 
reuniões dos dias 2007-12-17 e 2007-12-21. ------------------------------------------- 
O Senhor Deputado José Deolindo Caetano disse que relativamente à acta 
do dia 2007-12-17 fez uma declaração que pretendia que fosse transcrita 
para a acta, e não apensa à acta. ---------------------------------------------------------- 
De seguida transcrevesse, na presente acta, a referida declaração: ------------- 
“Declaração para a acta: ---------------------------------------------------------------------- 
Exmos. senhores membros da Assembleia Municipal de Valongo, recebi uma 
comunicação escrita de Sofia de Freitas, membro desta assembleia e, na 
qual informa que, a partir de 20 de Outubro de 2007 passou a ter um estatuto 
de independente. ------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao cargo que exerce, Presidente da Mesa da Assembleia e, para o 
qual foi proposto pela CDU, nada esclarece. -------------------------------------------- 
No entanto, a CDU, declara o seguinte: -------------------------------------------------- 
Na sessão de 27/10/2005, aquando da eleição para presidente da mesa da 
assembleia, foram apresentadas três candidaturas – uma pelo PS, outra pelo 
PSD e outra pela CDU. ------------------------------------------------------------------------ 
Como se pode verificar, as candidaturas apresentadas, responsabilizavam os 
partidos e coligações que as propuseram, não sendo nenhuma apresentada 
como candidatura independente. ----------------------------------------------------------- 
O resultado de sufrágio foi que a candidatura da CDU saiu vencedora, 
responsabilizando ainda mais a CDU. ---------------------------------------------------- 
Ora depois da informação de Sofia de Freitas, que passou em 20/10/2007 a 
ter o estatuto de independente, a leitura que a CDU faz, é que Sofia de 
Freitas deixou de ter legitimidade política para continuar no cargo de 
presidente da mesa desta assembleia. --------------------------------------------------- 
Sofia de Freitas, deixou de merecer a confiança política da CDU e por isso, 
deixou de ter a maioria política que a sustentava no cargo. ------------------------- 
A CDU, reclama que Sofia de Freitas, abandone o cargo de Presidente da 
Mesa da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------ 
Caso este facto não aconteça, a CDU fará a sua leitura política, e ficará 
sempre a dúvida de, e o porquê, que leva Sofia de Freitas a não pôr esse 
lugar, à disposição desta assembleia. ----------------------------------------------------- 
Se Sofia de Freitas, quer e ambiciona, continuar no cargo de presidente 
desta assembleia, deve voltar a submeter-se a nova votação, e assim a sua 
legitimidade política será ou não avalizada. --------------------------------------------- 
Valongo, 17 de Dezembro de 2007.” ------------------------------------------------------ 
Disse de seguida que, sobre a acta do dia 2008-12-21, gostaria de saber se a 
Recomendação sobre as Antenas foi aprovada ou reprovada, pois da acta só 
consta que houve empate na votação. ---------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
colocou à votação a acta do dia 2007-12-17 sendo aprovada por maioria com 
trinta e um votos a favor e uma abstenção em virtude de não ter estado 
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presente na referida reunião. ---------------------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou à votação a acta do dia 2007-12-21 sendo aprovada 
por maioria com vinte e sete votos a favor e cinco abstenções em virtude de 
não terem estado presentes na referida reunião. -------------------------------------- 
Colocou de seguida à discussão o ponto 2. Eleição de quatro elementos a 
integrar a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de 
Valongo de acordo com a alínea I) do art.º 17º da Lei n.º 147/99, de 1 de 
Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente a este assunto foram propostos os seguintes Elementos: ------- 
Ana Sofia Constante Carvalho; ------------------------------------------------------------- 
Luís António Lourenço; ------------------------------------------------------------------------ 
Luís Manuel da Rocha Santos; -------------------------------------------------------------- 
Maria D’Assunção Gonçalves Moreno Souteiro; --------------------------------------- 
Realizou de seguida a votação por escrutínio secreto tendo-se verificado a 
seguinte votação trinta e um votos a favor e um voto contra. ----------------------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
colocou de à apreciação o ponto 3. Apreciar a informação escrita do Senhor 
Presidente da Câmara acerca da actividade do Município, bem como da 
situação financeira do mesmo, não se tendo verificado intervenções 
relativamente a este assunto. --------------------------------------------------------------- 
Colocou de seguida à votação a aprovação a aprovação em minuta do ponto 
dois da Ordem do Dia, sendo aprovado por unanimidade. -------------------------- 
Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser devidamente aprovada e 
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
A Presidente: __________________________________________________ 
 
O 1º Secretário: ________________________________________________ 
 
O 2º secretário: _________________________________________________ 


