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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO 

DIA TRINTA E UM DE MAIO DO ANO DOIS 

MIL E DOZE 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

Paços do Concelho e sala das reuniões da Câmara Municipal, reuniram os Excelentíssimos Senhores: 

 

Presidente          Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo 

Vereadores            Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar 

           Dr.ª Maria Trindade Morgado do Vale 

             Dr. Arnaldo Pinto Soares 

             Dr. José Afonso Teixeira de Magalhães Lobão 

                                    Dr. José Luís da Costa Catarino 

                                    Dr.ª Luisa Maria Correia de Oliveira 

             Dr.ª Maria José Baptista de Moura Azevedo 

                                    Dr. José Pedro Paupério Martins Panzina 

                       

 

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara quando eram dez horas e quinze 

minutos. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA  

DE 2012.05.31    

 

   

AGENDA DE TRABALHOS 

 

 

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

Diversos 

 

1 – Pedido de renúncia de mandato do Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos do disposto 

no art.º 76.º, n.º 1 e n.º 2 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valongo, 28 de maio de 2012 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
(Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo) 
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1  PEDIDO DE RENÚNCIA DE MANDATO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART.º 76.º, N.º 1 E N.º 2 DA LEI Nº 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO, ALTERADA E REPUBLICADA PELA LEI Nº 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, cumprimentando os presentes. 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando de Melo, leu o seguinte documento: 

“Exm.º
s
 Senhores Vereadores, 

Exm.º
s
 Colaboradores do Município, 

Exm.º
s
 Senhores Jornalistas, 

Estou hoje aqui, perante todos vós, para vos deixar uma última palavra na qualidade de Vosso 

Presidente da Câmara. 

Ao longo dos últimos 18 anos exerci este cargo sempre com a mesma paixão e determinação. Saio com 

a convicção de ter contribuído para o crescimento do concelho e para a significativa melhoria da 

qualidade de vida da nossa população. Tenho a certeza que, independentemente da filiação política ou 

partidária, todos sabem que a ação desenvolvida ao longo destes anos permitiu que Valongo crescesse 

e adquirisse qualidade de vida. 

Hoje a água não falta em Ermesinde, a Serra de Santa Justa é um património natural extremamente 

valorizado, foram construídos diversos parques e jardins, o acesso à cultura, de que é exemplo a 

biblioteca municipal, e ao desporto faz-se em todas as freguesias, as nossas crianças frequentam 

escolas condignas e habilitadas para uma melhor aprendizagem. 

Valongo é um concelho que melhorou o seu património escolar, cultural e desportivo. 

Apesar de no mandato em curso ter delegado mais e maiores responsabilidades nos meus 

colaboradores, a verdade é que deixei de reunir as condições físicas que entendo necessárias para o 

exercício eficaz das funções que desempenho, a tempo inteiro, tão absorventes e desgastantes como 

são as que decorrem do cargo para que fui eleito. 

Aos Senhores Vereadores aqui presentes e a todos aqueles que me acompanharam ao longo destes 

anos, cumpre-me agradecer o trabalho desenvolvido e a colaboração dispensada. 

Ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e aos Senhores Deputados Municipais, quero agradecer 

todo o trabalho desenvolvido e o apoio que sempre me dispensaram. 

Saúdo todos os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e membros das respetivas Assembleias 

de Freguesia, pelo trabalho de proximidade que desenvolvem em benefício dos interesses das 

populações abrangidas. 

Aos dirigentes e a todos os trabalhadores da Câmara Municipal quero transmitir uma mensagem sincera 

de grande apreço pela dedicação e competência com que têm exercido as suas funções. 

O mesmo agradecimento é devido a todos os que trabalham no âmbito das estruturas da Administração 

Central sedeada em Valongo, designadamente nas Escolas, Hospitais, Centros de Saúde e Forças de 

Segurança, sempre disponíveis para melhor coordenarmos todas as ações desenvolvidas pelo 

Município. 
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Especial destaque e rasgado elogio quero deixar à sociedade civil e às suas organizações de âmbito 

social, cultural, desportivo, juvenil, ambiental, e outras, as quais têm sido nossos interlocutores 

essenciais e têm reconhecidamente assumido um papel determinante e insubstituível no nosso 

concelho. 

Por fim, quero aqui deixar um profundo agradecimento a todos os munícipes de Valongo pela confiança 

que em mim depositaram ao longo de todos estes anos! 

A todos sem exceção o meu muito obrigado, e votos de muitas felicidades, é o que vos desejo!” 

Muito obrigado por estes dezanove anos. Muito obrigado”. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, cumprimentando os presentes. 

No uso da palavra o Senhor Vereador leu o documento do seguinte teor: 

“Todos reconhecemos as virtualidades do Poder Local Democrático saído da Revolução de Abril. 

Foi graças ao trabalho autárquico desenvolvido ao longo dos 36 anos pelos vários autarcas que por esta 

casa passaram, que hoje Valongo é uma grande comunidade. Uma comunidade com mais de cem mil 

cidadãos. 

Uma comunidade que sofre com as dificuldades dos tempos de hoje. Com o desemprego que assola as 

famílias, com as bolsas de pobreza, com a diminuição de rendimentos e que vê serem reduzidos apoios 

na proteção social e da saúde. 

Isto é: a qualidade de vida dos nossos concidadãos está a diminuir! E não vemos que a situação se 

altere nos próximos tempos! 

É neste quadro que analisamos o pedido de renúncia à presidência da Câmara Municipal de Valongo do 

Senhor Dr. Fernando Melo. 

Compreendemos as razões invocadas e respeitamo-las. 

É este espírito humanista que nos convoca a saber separar a apreciação pessoal que fazemos da 

apreciação política que nos merece o gesto de renúncia. 

Alguém disse que “o que destrói a humanidade é a política sem princípios; o prazer sem compromisso; a 

riqueza sem trabalho; a sabedoria sem caráter; os negócios sem moral; a ciência sem humanidade; a 

oração sem caridade.” Estamos de acordo. 

Disputamos democraticamente eleições autárquicas. O Dr. Fernando Melo convenceu a maioria do 

eleitorado a votar em si. Nós respeitamos a vontade popular. 

O Dr. Fernando Melo entende, agora, não poder cumprir o mandato. Atendendo aos motivos invocados, 

compreendemos e respeitamos a sua vontade… 

A história se encarregará de fazer a apreciação dos seus mandatos. O positivo e o muito de negativo 

que aconteceu ao longo dos vários mandatos. 

Em nome da nobreza que deve existir na política, cumprimentamo-lo pela disponibilidade para servir o 

concelho e as populações e desejamos as maiores felicidades.” 

 

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, cumprimentando os presentes e lendo o 

documento do seguinte teor: 
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“Declaração Política 

Decidiu o Senhor Presidente renunciar, hoje, ao cargo que, legitimamente, tem vindo a exercer nos 

últimos 18 anos à frente dos destinos da Câmara Municipal de Valongo. Com essa decisão, que 

saudamos, apesar de tardia, prolongando excessivamente o estado agonizante da gestão municipal, V. 

Ex.ª voluntariamente põe fim a um ciclo político e permite que outro ciclo possa começar, não já, mas a 

partir das eleições do próximo ano. 

Os Vereadores eleitos numa lista de cidadãos independentes com a designação “Coragem de Mudar” 

querem, neste momento o por este meio, a título de breve balanço, pronunciar-se sobre dois níveis na 

atuação do Senhor Presidente, no decurso do atual mandato: 

O primeiro, o nível político, em relação a cujo desempenho sempre estivemos, genericamente, em 

desacordo. Foi por essa razão, aliás, que encabeçamos uma lista independente, nas últimas eleições. 

Tal desacordo prende-se com o desempenho de V. Ex.ª, sobretudo no último mandato, desempenho que 

teve inegáveis consequências no atual, e que se repercutirá no futuro, tal como manifestamos, sempre 

que tal se revelou necessário e oportuno. 

Não podemos deixar de assinalar, no entanto, que ao longo destes 18 anos houve, também, momentos 

positivos. 

Queremos, ainda, realçar que V. Ex.ª, neste mandato, primou a sua atuação política por uma maior 

abertura e relacionamento mais democrático com as oposições, que o facto de neste mandato o partido 

que representa estar em minoria, não deslustra. 

Outro nível de apreciação é o nível do relacionamento pessoal que V. Ex.ª teve connosco, quer pública 

quer privadamente, e neste aspeto, não podemos deixar de salientar a forma gentil e atenta com que 

sempre nos distinguiu, que agora queremos agradecer, e será essa a memória que nos deixará, nesta 

passagem conjunta pela Câmara Municipal de Valongo. 

A terminar, desejamos-lhe as maiores felicidades na sua vida pessoal, votos estes extensivos à família 

de V. Ex.ª.” 

Valongo, 31 de maio de 2012  

Os Vereadores eleitos pela Coragem de Mudar”. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares, cumprimentando os presentes e lendo o documento 

do seguinte teor: 

“Começo por saudar de uma forma muito especial o Dr. Fernando Melo e dizer-lhe que ao longo destes 

dezoito anos à frente do nosso concelho reconheço, e como eu muitos munícipes, que muito foi feito, 

que as infraestruturas a todos os níveis: desde as escolares, às desportivas, às culturais, às viárias, à 

água, saneamento, etc, sofreram uma profunda transformação. Penso que não haverá dúvidas que só o 

facto de sucessivamente ter ganho a Câmara por 5 vezes demonstra bem o reconhecimento da 

população para com o trabalho realizado pela Câmara sob a presidência do Dr. Fernando de Melo. 

A votação para a Câmara com o senhor a encabeçar a lista sempre foi, neste concelho, superior à obtida 

pelo próprio partido que sustentava a sua candidatura. 
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Penso pois que, sabendo nós, que as candidaturas são sempre centradas no primeiro nome da lista há 

pois que reconhecer o mérito das suas sucessivas presidências e da sua personalidade, sendo certo que 

ao longo de todos estes anos certamente houve também muitos momentos em que as coisas não foram 

fáceis ou as decisões as mais acertadas, mas como munícipe, agradeço-lhe todo o empenhamento que 

colocou na condução do Município e desejo-lhe muita felicidade e muita saúde na nova etapa da sua 

vida, certamente bem mais sossegada e com a certeza do dever cumprido. 

É pois tempo do guerreiro descansar. 

Creia que este reconhecimento público não é de mera circunstância mas sentido, não escondendo que 

também tivemos as nossas divergências, algumas bem recentes. 

Quero ainda aproveitar esta oportunidade e esta circunstância para expressar a minha opinião 

relativamente ao futuro… 

Todos sabemos que o tempo provoca desgaste, que os tempos são de dificuldade e que a última eleição 

já não foi fácil. 

Não fora todo o capital político granjeado pelo Dr. Fernando de Melo em mandatos anteriores e mais 

algumas circunstâncias específicas e talvez o PSD já não tivesse ganho as eleições em 2009. 

Penso pois que, neste momento em que o senhor parte, aquilo que foi apresentado ao Povo em 2009, já 

não será o mesmo daqui para a frente. E se a realidade que foi apresentada aos Valonguenses em 2009 

mudou, então, vivendo nós em democracia, deve ser dada a voz de novo ao Povo. 

Democracia é isso e ninguém deve ter medo da decisão do Povo pois este é soberano e sábio. Mau é 

mudar as regras a meio do jogo sem que o Povo se possa pronunciar através do voto. 

Defendo pois que o Povo deve ser chamado a dizer de novo quem quer na condução dos destinos do 

Município e todos, quer os partidos quer as listas de cidadãos devem assumir as suas 

responsabilidades. 

Não devem ser os interesses ou estratégias partidárias a imperar mas sim deve ser a legitimidade do 

voto popular a decidir. 

É assim em democracia. 

Exm.º Senhor Presidente, obrigado por tudo e muitas felicidades.” 

 

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Trindade Vale, cumprimentando os presentes e lendo o documento 

do teor seguinte: 

“Gostaria de aproveitar este momento para prestar a minha homenagem a um homem que ficará para 

sempre ligado ao concelho de Valongo e cuja obra fará parte integrante do seu património e história. 

A minha relação de trabalho com o Dr. Fernando Melo remonta há já 19 anos atrás e ultrapassa, 

largamente, o foro do desempenho de uma função no executivo da Câmara. 

Vim para este concelho como elemento do Ministério da Educação, para atuar no âmbito da educação 

de adultos e, concretamente, no Ensino Recorrente, e foi neste contexto que contactei pela primeira vez 

com o Dr. Fernando Melo. 

Com o seu pragmatismo e à vontade de quem se revia também, de algum modo, na iniciativa, garra – e 

talvez alguma ingenuidade – de quem queria mudar o mundo e avançar para o terreno para fazer e 
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transformar, o Dr. Fernando Melo recebeu-me de braços abertos e criou todas as condições necessárias 

à construção e desenvolvimento de políticas e práticas ativas de educação e formação. 

Desde então, tive o privilégio de partilhar com ele quase 5 anos de trabalho no executivo deste Município 

e, assim, colaborar no crescimento e evolução deste território e da sua comunidade. 

Nesta etapa que fecha um ciclo de trabalho liderado por ele, penso que é tempo de reconhecer o seu 

mérito, enfatizando o empenho, dedicação, inteligência e visão com que pautou toda a sua atuação. 

Como colega e, fundamentalmente, como munícipe, registo aqui, Dr. Fernando Melo, o meu muito 

obrigado.” 

 

Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, cumprimentando os presentes e lendo o 

documento do teor seguinte: 

“Quero começar por referir de forma clara que não será segredo para ninguém o quanto me preenchem, 

enquanto homem e cidadão, as funções autárquicas e quanto me honra poder exercer as funções de 

Presidente da Câmara. Naturalmente que não era nestas circunstâncias que esperava atingir este lugar 

honroso, mas, aqui estando, podem estar seguros que continuarei a dar o meu melhor no sentido de 

valorizar o concelho de Valongo e os seus habitantes. 

Já tive a oportunidade de expressar pessoalmente e em privado ao Senhor Presidente toda a minha 

amizade e perceber que esta é mútua. Tenho a certeza que tudo faremos para a preservar por muitos e 

bons anos. 

De qualquer modo, quero testemunhar perante todos vós que, foi um privilégio ser liderado durante este 

período pelo Dr. Fernando Melo, uma pessoa com claras competências, mas acima de tudo, com 

qualidades humanas e de liderança exercidas sempre de forma ponderada e com uma preocupação 

especial com as pessoas enquanto indivíduos. 

Aprendi muito no que a relações humanas diz respeito durante estes dois anos e meio e foi um privilégio 

ter um professor como o Dr. Fernando Melo. 

Quero registar com muita satisfação o ato que aqui presenciamos, totalmente merecido, que foi este 

hiato no combate político perfeitamente normal entre poder e oposição e que continuaremos, 

seguramente, na próxima semana, para honrar a figura do Dr. Fernando Melo. 

Senhor Presidente, espero que possamos continuar a contribuir, cada um no seu papel, para a clara 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes deste concelho que nunca deixará de ser a sua casa! 

Dr. Fernando Melo, obrigado por tudo o que deu ao concelho de Valongo. O senhor tem um lugar de 

honra na história do nosso concelho e será sempre recordado pela qualidade das suas decisões mas, 

sobretudo pelo carinho que sempre demonstrou para com as instituições e as pessoas. 

Bem-haja Senhor Presidente e obrigado pela sua amizade.” 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, agradecendo uma vez mais e dizendo 

que levava o concelho de Valongo consigo e jamais poderia esquecer o que aqui recebera. As pessoas 

do concelho de Valongo, deram-lhe muito e nunca o esqueceria. Uma vez mais agradecia.  
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ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram onze horas e cinco minutos. Para 

constar lavrou-se a presente ata que, depois de devidamente aprovada, será por mim assinada, 

Assistente Técnica, Francisca Manuela Camões. ___________________________________________-- 

 


