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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO 

DIA QUINZE DE OUTUBRO DO ANO DOIS 

MIL E TREZE 

 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

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

 

Presidente  Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar 

Vereadores  Dr.ª Maria Trindade Morgado do Vale 

   Sr. Arménio Pedro Almeida Reis Silva 

Dr. Sérgio Paulo Pereira de Sousa 

   Dr. José Luís da Costa Catarino 

   Dr.ª Luísa Maria Correia 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. 

 

 

Pelo Senhor Presidente foi apresentado o pedido de justificação de ausência do Senhor Dr. José Luís 

Catarino à reunião de 19 de agosto de 2013, bem como do Senhor Vereador, Dr. José  Afonso Lobão à 

presente reunião.  
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REUNIÃO ORDINÁRIA 
  

DE 2013.10.15 
 
   

AGENDA DE TRABALHOS 
 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 Intervenção dos Membros da Câmara; 
 

 Resumo diário de tesouraria. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

Diversos 

 

 

1 - Aprovação das atas das reuniões de Câmara realizadas em 16.05.2013, 31.05.2013, 13.06.2013, 

20.06.2013, 04.07.2013, 18.07.2013, 26.07.2013, 19.08.2013, 05.09.2013 e 19.09.2013. 

 

  
 
 
 
 
Valongo, 10  de outubro de 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
(Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar) 
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Intervenção dos Membros da Câmara 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luis Catarino, cumprimentando os presentes. 

Disse o Senhor Vereador que terminavam quatro anos de mandato na Câmara Municipal de Valongo, 

queria transmitir que fora uma honra ter estado presente durante quatro anos, na defesa do concelho, na 

defesa dos interesses do concelho, de uma forma positiva, procurando viabilizar aquilo que pensava que 

seria do interesse do concelho, e procurando não viabilizar aquilo que entendera que não seria positivo 

para o Concelho. 

Encerrava-se um ciclo longo em que uma força política estivera à frente da Câmara, iria iniciar-se um 

novo ciclo, queria desejar as melhores felicidades a todos aqueles que terminavam os seus trabalhos na 

Câmara Municipal, agradecer a forma como fora tratado pessoalmente por todos, nomeadamente, pelo 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores, independentemente da divergência de opiniões que houvera 

ao longo do mandato, mas, as coisas foram feitas de forma cordial, simpática e mantivera-se uma 

relação pessoal que ficaria para o futuro, porque independentemente das divergências políticas, dever-

se-ia valorizar a parte pessoal, queria deixar uma palavra de apreço a todos os Vereadores, funcionários 

da Câmara que trabalharam mais diretamente com o executivo e agradecer a forma empenhada como o 

fizeram, ao novo elenco desejava as maiores felicidades na defesa intransigente dos interesses do 

concelho. 

 

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira, cumprimentando os presentes. 

Gostaria, disse a Senhora Vereadora, de agradecer a forma profissional e ética com que se pautaram as 

relações no último mandato, continuaria como era público, a fazer parte do novo executivo, de uma 

forma diferente, gostaria de desejar as maiores felicidades a quem não iria trabalhar no próximo 

executivo e aqueles que continuariam a trabalhar esperava vir a ter uma boa relação como a que 

houvera até então. 

 

Interveio a Senhora Vice-presidente, Dr.ª Trindade Vale, cumprimentando os presentes. 

Gostaria, disse a Senhora Vice-presidente de dizer que fora um privilégio trabalhar com os 

colaboradores de Câmara Municipal de Valongo, que ajudaram sempre para que o Concelho de Valongo 

fosse mais solidário e mais coeso, para eles, o seu agradecimento sincero.  

À Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira, que iria iniciar um novo ciclo, queria publicamente desejar as 

maiores felicidades a ela e aos colegas e dizer que estaria ali para ajudar. 

Aos colegas de Vereação, dizer que fora uma honra poder trabalhar com eles, agradecer sempre a 

colaboração pronta e construtiva nas opiniões que foram dando e que fora um privilégio poder estar 

naquele executivo e naquele mandato. 
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Interveio o Vereador, Sr. Arménio Pedro, cumprimentando os presentes. 

O Senhor Vereador leu o documento do seguinte teor: 

“O sentido da minha intervenção de hoje prende-se sobretudo com um agradecimento a todos os que 

comigo direta ou indiretamente colaboraram durante estes dezasseis meses que aqui estive. 

Faz hoje precisamente dezasseis meses que me tornei Vereador a tempo inteiro. 

Foi em Junho do ano passado, que com a atribuição de alguns pelouros, comecei a desenvolver aqui o 

meu trabalho. 

Esses pelouros e respetivas competências fizeram que tivesse a supervisão de algumas divisões, 

distribuídas por vários departamentos na macro estrutura de então. 

Essas mesmas equipas eram dirigidas por técnicos desta casa, que não posso deixar de neste momento 

expressar o meu mais sincero agradecimento, e passo a citar: 

No antigo DOMT departamento de obras municipais e transportes 

DOM – Sr. Eng.º Manuel Cunha 

DVAT – Eng.ª Paula Marques 

DTOA – Sr. Eng.º Miguel Vidal 

No Gabinete de Projetos – Sr.ª. Eng.ª Alzira Torres 

No DAGMA, na altura orientado pela Dr.ª Helena Oliveira 

Na fiscalização e Polícia a Eng.ª Isabel Koehler  

No DAQV – (Dr.ª. Arminda Clara) 

No DQA – Eng.º Manuel Neves 

Médico Veterinário Municipal – Dr. Fernando Rodrigues 

Serviço de contraordenações – Dr.ª Inês Marinho 

E ao Senhor Eng.º Júlio Pinto que foi a pessoa que muito me ajudou na implementação e gestão do 

processo de redução da iluminação pública. 

Estes na  anterior estrutura. 

Na atual estrutura agradeço novamente à Eng.ª Paula Marques na DOM e ao Eng.º Delfim Cruz da DLM. 

Nestes dirigentes, agradeço profundamente o empenho, a dedicação, a lealdade, a disponibilidade e 

acima de tudo a paciência que para comigo tiveram, principalmente nos primeiros tempos. 

Obviamente que este agradecimento é extensivo a todos os colaboradores nas respetivas divisões. 

Um apreço também à Dª Fátima Ferreira e ao Sr. Paulo Vale, que mais próximos de mim estiveram. 

Um agradecimento também a colaboradores de outras áreas, que comigo sempre tiveram particular 

disponibilidade, Sr. Mário Martins, o Sr. Arqt.º Vítor Sá, Sr. Armando Tavares entre outros. 

Passei a ser Vereador, após renúncia do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, pessoa que 

também agradeço pela forma como sempre me tratou durante as suas presidências e nesta ultima em 

particular. O meu bem-haja. 

Agradeço ao Senhor Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, pela confiança que em mim depositou 

aquando o meu ingresso para a Câmara. 
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Agradeço novamente também aos meus colegas, Sr.ª Vice-Presidente, Dr.ª Trindade Vale e 

posteriormente ao Senhor Vereador, Dr. Sérgio Sousa, pela disponibilidade sempre demonstrada. 

Aos colegas Vereadores “Oposição” também vos agradeço pela forma leal, urbana e civilizada, que 

desenvolveram os vossos trabalhos de oposição, e que dessa forma, honraram os maiores princípios 

democráticos através dos vossos desempenhos. 

Obrigado e bem hajam a todos. 

Estamos no final deste mandato. 

Os Valonguenses decidiram democraticamente atribuir ao PS a responsabilidade de dirigir esta Câmara, 

obviamente desejo ao novo Presidente e aos restantes Vereadores da próxima Câmara, os maiores 

sucessos à frente dos destinos da nossa autarquia. 

Valongo bem precisa!” 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Sérgio Sousa, cumprimentando os presentes. 

Gostaria, disse o Senhor Vereador, de agradecer e homenagear os Vereadores presentes no executivo. 

Gostaria também, disse, ainda, o Senhor Vereador, de desejar ao novo executivo, as maiores 

felicidades. 

Aproveitava ainda para reconhecer e homenagear todos os funcionários da Câmara de Valongo que de 

forma direta ou indireta, com ele trabalharam, não gostaria de deixar passar a ocasião sem lhes prestar o 

devido reconhecimento pela forma leal, correta e profissional como todos, sem exceção, trabalharam. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, cumprimentando os presentes. 

Gostaria, disse a Senhora Vereadora, de saudar os candidatos que foram eleitos nas últimas eleições, e 

em particular o Partido Socialista, que as venceu, a CDU, que conquistou um pelouro, e o PSD, pelos 

resultados obtidos, sendo certo que o equilíbrio resultante das eleições irá obrigar a consensualizar as 

soluções, o que, na sua opinião, era a melhor solução, como, acrescentou, demonstraram os últimos 

anos. 

Queria agradecer, disse, a todos sem exceção, desde o Sr. Presidente aos Senhores Vereadores e à 

equipa que os acompanhara nas reuniões de Câmara, quer aos demais funcionários com quem tivera 

oportunidade de trabalhar, nomeadamente a Sr.ª Dª. Isabel que secretariara o gabinete dos eleitos pela 

Coragem de Mudar, a forma gentil como sempre foram tratados os eleitos da Coragem de Mudar e, em 

particular, ela própria quando estivera mais doente, altura em que, foram, de facto, todos inexcedíveis, 

disse. 

Queria também aproveitar a ocasião para pedir desculpa, se alguma vez fora, involuntariamente, menos 

elegante, uma vez que não era essa a sua forma de estar na vida, e portanto não queria deixar de pedir 

desculpa se porventura alguém se sentira ofendido com as suas palavras. 

Anunciou, depois, a Senhor Vereadora que iriam apresentar uma proposta ao Senhor Presidente e 

restante executivo, do seguinte teor: 
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Proposta de Louvor 

 
Os Vereadores eleitos pela Coragem de Mudar, vêm, por este meio, salientar a forma como as Sr.ª

s
 Dr.ª 

Helena Oliveira, D. Francisca Camões e D. Teresa Magalhães secretariam as reuniões do Executivo da 

Câmara Municipal de Valongo, no mandato de 2009-2013, com zelo inexcedível e elevado sentido de 

responsabilidade e profissionalismo, bem traduzidos na preparação dos dossiers e na qualidade das 

actas das reuniões, razão pela qual, e porque é justo, propõem ao Executivo que seja exarado um voto 

de louvor a cada uma das funcionárias. 

Valongo, 15 de Outubro de 2013. 

Os Vereadores eleitos da Coragem de Mudar” 

 

Termino aqui, disse, depois, a Senhora Vereadora, dezasseis anos de atividade política ativa, oito anos, 

enquanto Vereadora da Câmara Municipal do Porto e oito anos na Câmara Municipal de Valongo, em 

circunstâncias diferentes, e embora não sendo munícipe de Valongo, a verdade é que, disse, acabei por 

vir aqui ter no mandato anterior, convidada para liderar uma lista que na altura, obteve um resultado 

histórico para o Partido Socialista. A esses Vereadores, que a acompanharam nesse mandato, quis a 

Sr.ª Vereadora deixar também o seu agradecimento e a sua homenagem, e naturalmente, no atual 

mandato, ao Sr. Dr. Pedro Panzina e ao Sr. Eng.º João Ruas, que a foram acompanhando e trabalhando 

juntos. 

De seguida a Senhora Vereadora, leu a declaração política de fim de mandato, do seguinte teor: 

“Chega hoje ao fim o mandato de quatro anos para que fomos eleitos em 2009, numa lista de cidadãos 

independentes sob a designação de Coragem de Mudar. Foi a primeira vez que, na Câmara de Valongo, 

foram eleitos vereadores em lista independente. Em menos de um ano, o nosso projeto, apresentado a 

sufrágio, congregou os votos de mais de 10.000 eleitores, retirando um vereador e a maioria ao PSD, e 

um ao PS. 

Desde a primeira hora afirmámos que, livres de condicionamentos político (s) - partidários, só o superior 

interesse do concelho e o respeito pelo compromisso programático nos moveria. E assim foi, até ao 

último dia. Estudámos bem os processos e votámos favoravelmente as propostas que não contendiam 

com o nosso programa de candidatura e que, a nosso ver, eram boas para o concelho; votámos contra 

todas as outras que entendemos não serem boas soluções, mesmo que essa posição pudesse vir a ser 

mal entendida, como às vezes foi.  

Mais: nunca recusámos colaborar no sentido de melhorar propostas e soluções, e apresentámos, de 

motu proprio, algumas propostas que acabaram por não ter vencimento. Atendemos todos os munícipes 

que se nos dirigiram e, sem hesitações, procurámos o esclarecimento e a resolução dos seus legítimos 

problemas. Denunciámos sempre o que, a nosso ver, estava mal. Não tememos tocar onde parecia ser 
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impossível tocar, e muitos aspetos da vida quotidiana da Câmara mudaram. Hoje temos uma Câmara 

mais transparente do que quando cá chegamos. 

Pena foi que o Executivo que governou esta Câmara, neste mandato que agora finda, não tivesse 

querido ou sabido respeitar o que as urnas ditaram em 2009, isto é, não tendo resultado então uma 

maioria para governar sozinha, não tivesse tido o rasgo de, pelo menos, tentar formar um executivo 

pluralista, cuja composição respeitasse os resultados eleitorais. Foi pena, e quem perdeu, estamos 

certos, terá sido o concelho de Valongo. 

Da nossa parte levamos boas recordações: desde logo todo o processo da candidatura independente, 

que mobilizou muitos cidadãos de diversos quadrantes que se dedicaram, livremente, à construção de 

uma alternativa com que nos apresentámos a sufrágio. 

Depois, o trabalho de uma oposição responsável, atenta e participativa, para o que contou, não apenas o 

trabalho e esforço dos dois vereadores eleitos aqui presentes, mas de muitos outros cidadãos que nos 

vêm acompanhando desde então, e que são credores da nossa gratidão. 

E esse esforço tem colhido o justo reconhecimento, passe a imodéstia, de muitos cidadãos do concelho, 

mesmo de quem, então, não votou em nós. 

Menos bem, quanto a nós, nesta nossa experiência, foi a deficiente articulação com os deputados 

independentes eleitos para a Assembleia Municipal. 

Este ano, embora houvesse espaço para uma candidatura independente, ela não se repetiu. E foi pena, 

porque entre brancos, nulos e abstenções, 58% dos eleitores do concelho, uma expressiva maioria, não 

se sentiu representada em nenhum dos partidos que concorreram às últimas eleições autárquicas. 

Esperamos, por isso, que os partidos que estarão representados nos órgãos autárquicos, tirem daí as 

necessárias ilações. 

Há muito ainda por fazer, há muito ainda para melhorar. 

Civicamente, estaremos fora do executivo, mas não fora do dever de cidadãos. Os valonguenses, que 

merecem ser felizes, sabem que estaremos atentos. 

A todos os membros do executivo que, de modo efetivo ou em suplência, nos acompanharam durante 

esta caminhada de quatro anos, desejamos as maiores venturas pessoais e familiares. 

 

Valongo, 15 de Outubro de 2013. 

 

Os Vereadores da Coragem de Mudar” 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, cumprimentando os presentes. 

Disse o Senhor Vereador ter sido Vereador durante quatro anos, porque a Senhora Vereadora Dr.ª Maria 

José cabeça de lista independente sobre a sigla Coragem de Mudar, o convidara e o escolhera para ser 

número dois da sua lista. 
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Era sobretudo à Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo e aos eleitores que neles votaram, que 

devia a oportunidade que tivera de pessoalmente dedicar muito do seu esforço em prol da terra onde 

nascera, na terra onde vivera e na terra onde iria ficar e agradecer-lhe pessoalmente essa oportunidade, 

para além da relação política que se estabelecera e de grande cumplicidade política que se 

estabelecera, ficara também, uma relação política de amizade que não esqueceria.  

 

Interveio o Senhor Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que antes de colocar quer a aceitação 

quer a discussão e votação da proposta de louvor, tinha também umas breves palavras.  

Em primeiro lugar, disse o Senhor Presidente da Câmara, gostaria de felicitar todos os que foram eleitos 

para o mandato 2013/2017, e desejar-lhes as maiores felicidades porque com certeza que a felicidade 

nos seus mandatos seria traduzida nas melhorias no concelho e em cada uma das freguesias.  

Gostaria, ainda de felicitar o Senhor Dr. José Manuel Ribeiro, pela eleição e felicitá-lo no cargo de 

Presidente de Câmara, que assumiria a partir de quinta-feira, de felicitar também os Presidentes das 

Juntas de Freguesia, o Senhor Ivo Neves, em Valongo, o Senhor Dr. Luís Ramalho, em Ermesinde, o 

Senhor Dr. Arnaldo Soares, em Alfena e o Senhor Alfredo de Sousa na União das Freguesias de Campo 

e Sobrado, e desejar que funcionem articuladamente com o Município de modo a melhorarem a 

condição de vida de cada um dos cidadãos. 

Dizer também, e em jeito de balanço, que o mandato que agora terminava, fora um mandato, não o 

querendo caracterizar como histórico, porque históricos eram todos, pois ficavam na história, mas, de 

facto fora um mandato diferente de tudo. 

Iniciara-se o mandato com uma situação única no Concelho de Valongo, que era o facto de não haver 

constituída uma maioria absoluta, portanto com uma maioria relativa, e em condições de gestão 

extremamente difíceis para o Concelho. 

Quando se iniciara o mandato, sob o ponto de vista financeiro a Câmara Municipal de Valongo, tinha 

uma dívida de curto prazo que rondava os 25 milhões de euros, urgia encontrar uma solução e urgia 

sobretudo que não fosse uma solução pontual, mas que fosse de facto uma solução técnica, uma 

solução com perenidade que fosse permanente e foi nisso que todos trabalharam.  

Se havia algo que todos se deviam orgulhar era que durante o mandato que agora terminava, tinham 

sido feitas alterações profundas sob o ponto de vista do funcionamento e da filosofia de funcionamento 

da Câmara Municipal de Valongo. 

Foram melhoradas consideravelmente as relações externas da Câmara Municipal, havia um respeito 

institucional que já era reconhecido externamente para com a Câmara Municipal de Valongo, quer por 

parte do tecido associativo do concelho, quer por parte de todas as instituições externas ao próprio 

concelho que com a própria Câmara Municipal se relacionaram.  

Deixava a sua homenagem e o seu agradecimento enquanto representante dos munícipes, aos 

colaboradores da autarquia, porque era importante definir rumos e definir políticas, mas tão importante 
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quanto definir rumos e políticas era executá-las, e de facto as pessoas abraçaram o processo com muita 

vontade e daí os resultados.  

Queria deixar também esse agradecimento. 

A preocupação fora, disse o Senhor Presidente da Câmara, criar alicerces para que Valongo pudesse ter 

um futuro novo, um futuro com mais emprego, com mais apoio social, com uma educação melhor. Esses 

foram os três vetores que defendera em campanha eleitoral, como sendo os fatores de desenvolvimento 

para o concelho de Valongo no próximo quadriénio. 

Disse, ainda, o Senhor Presidente que iria assumir o mandato como Vereador da Câmara Municipal, 

teria uma postura pela positiva, apoiaria todos os projetos que seguissem no sentido do desenvolvimento 

do concelho, e naturalmente reprovaria todos aqueles que de alguma forma significassem retrocesso no 

processo que durante o mandato que agora terminava se tinham iniciado. 

Iria pugnar para que o trabalho que fora iniciado e que se alicerçava na colaboração das nove pessoas 

que se sentavam naquela mesa, fosse naturalmente mantido e não houvesse qualquer tipo de 

regressão. 

Queria, disse o Senhor Presidente da Câmara, deixar um agradecimento a cada um dos colegas de 

Vereação, que quer enquanto a Câmara fora liderada pelo Senhor do Dr. Fernando Melo, quer quando 

assumira a liderança, foram de uma colaboração e de uma disponibilidade inexcedível.  

A fasquia fora colocada muito alta, não seria fácil mantê-la, mas para isso, a seu contributo existiria 

sempre, era importante que houvesse a sabedoria e a mestria para se conseguir esse tipo de 

colaboração. 

Desejava, disse o senhor Presidente, porque fora reconhecido por todos, de forma unânime, 

nomeadamente na última Assembleia Municipal, que uma das grandes vantagens que permitira a 

inversão de modelo e ao fim e ao cabo o sucesso, que todos reconheceram como positivo foi o facto de 

haver diversidade no executivo, que obrigara a um cuidado maior com as propostas, com uma discussão 

e a criação de soluções muito abrangentes tendo-se hoje em dia e para o futuro um cenário que 

permitirá continuar a trabalhar nesse mesmo modelo, era esse o seu desejo, de que o futuro fosse 

melhor que o presente, 

Era nesse sentido que com certeza iriam todos colaborar. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. João Paulo Baltazar, colocou à votação o voto de louvor 

apresentado pelos Senhores Vereadores eleitos pela Coragem de Mudar. 

 

Aprovado por unanimidade. 
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Aprovação das atas das reuniões de Câmara realizadas em 16.05.2013, 31.05.2013, 13.06.2013, 

20.06.2013, 04.07.2013, 18.07.2013, 26.07.2013, 19.08.2013, 05.09.2013 e 19.09.2013. 

 

Ata de 16-05-2013 – Aprovada por unanimidade 

Ata de 31-05-2013 – Aprovada por unanimidade 

Ata de 13-06-2013 – Aprovada por unanimidade 

Ata de 20-06-2013 – Aprovada por unanimidade 

Ata de 04-07-2013 – Aprovada por unanimidade 

Ata de 18-07-2013 – Aprovada por maioria, abstendo-se o Senhor Vereador, Dr. Sérgio Sousa, por não 

ter estado presente na reunião. 

Ata de 26-07-2013 - Aprovada por maioria. Absteve-se o Senhor Vereador Arménio Pedro, e as 

Senhoras Vereadoras, Dr.ª Luísa Oliveira e Dr.ª Maria José Azevedo, por não terem estado presentes na 

reunião. 

Ata de 19-08-2013 - Aprovada por maioria. Abstiveram-se os Senhores Vereadores, Dr. Sérgio Sousa e 

Dr. Luís Catarino, por não terem estado presentes na reunião. 

Ata de 05-09-2013 - Aprovada por maioria. Absteve-se o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, por 

não ter estado presente na reunião. 

Ata de 19.09.2013 – Aprovada por maioria. Absteve-se o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, por 

não ter estado presente na reunião. 

 

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi ainda colocada a votação minuta a ata da reunião a decorrer.  

 

Aprovada por unanimidade. 

 

 

ENCERRAMENTO 

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

constar foi lavrada a presente ata que, depois de devidamente aprovada, será por mim assinada, 

Assistente Técnica, Francisca Manuela de Oliveira Camões. ___________________________________ 

 


