
CÂMARA MUNICIPAL DE VALÒNGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS - CATEGORIA AMBIENTE

REUNIÃO DE 2012.07.19
DELIBERAÇÃO

(MINUTA)

ASSUNTO: PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE

VALÒNGO E A FREGUESIA DE ALFENA, PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU DO BRINQUEDO

TRADICIONAL

ê

i Presente à Câmara Municipal a proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, D r. João Paulo Baltazar,

com o seguinte teor:-—- '•

"O concelho de Valòngo possui uma grande tradição na produção de brinquedos tradicionais construídos

por artesãos do concelho, nomeadamente residentes na freguesia de Alfena, onde se encontram"

presentemente algumas oficinas em laboração,

Nesta freguesia existe também um espólio representativo desta atividade tradicional, que convém preservar.

Na verdade, tal espólio representa e espelha uma memória do património cultural coletivo, que não pode ser

menosprezada, antes deve ser conservada e divulgada.

Assim, afigura-se-nos importante atuar de modo a contribuir para a preservação deste património cultural

municipal, sendo que a preservação do património e apoio das ativídades culturais é uma competência dos

municípios, como prevê o artigo 20.° da Lei n.° 159/99 de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de

transferências de atribuições e competências para as autarquias locais. :

Por outro lado, a freguesia de Alfena, através do senhor Presidente da Junta, manifestou interesse em

contribuir para a preservação deste espólio. —

Neste contexto e na prossecução deste objetivo, é sabido que o Município de Valòngo possuí uma

edificação na freguesia de Alfena, que se encontra parcialmente devoluta e que reúne condições para

acolher o referido espólio, instalando-se um museu dedicado ao brinquedo tradicional.

Parece-nos, pois, que é de manifesto interesse público celebrar um protocolo com a referida freguesia

através do qual se autorize a utilização do referido espaço, de modo a permitir a instalação no local de um

museu dedicado ao brinquedo tradicional, que será englobado na rede de museus e espaços museológicos

m u n ici pai. ~

Pelo que se submete à Camará Municipal a presente proposta para que aprecie e, querendo, delibere

autorizar a celebração do protocolo anexo, nos termos do artigo 64 n.° 4 alínea b) e artigo 67.°, ambos da

Lei n.° 169/99 de 18 de setembro com a redação que lhe foi conferida pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro."—

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea b) do n° 4 do artigo 64.° e artigo 67.° da

Lei n.° 169/99 de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n° 5-A/2002 de 11 de janeiro, por

cWÀ&,-~ autorizar a celebração do protocolo de cedência de instalações em anexo, à
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Freguesia de Alfena, para instalação do Museu do Brinquedo Tradicional, nos termos e para os efeitc

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.

CMV.DD 047.A



CAMARÁ MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS - CATEGORIA AMBIENTE

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO

VALONGO E A FREGUESIA DE ALFENA

Considerando:

1. A importância do brinquedo na cultura tradicional concelhia, nomeadamente na freguesia de

Alfena, que possui um grande espólio deste artesanato, e onde se encontram instalado:

vários artesãos de brinquedos tradicionais;

2. A importância da preservação das memórias patrimoniais que ajudam a construir a história da

vida, bem como a divulgação do património cultural imaterial contido no "saber fazer53 de

homens e mulheres que criaram os exemplares que constituirão o acervo do Museu e que

será representativo da singularidade da cultura locai;

3. A relevância da atividade lúdica e o direito de brincar, dando a conhecer memórias a.

costumes através de ações práticas, dirigidas a todas as faixas etárias;

4. O desenvolvimento de um conjunto diversificado de iniciativas dirigidas a todos os públicos,

visando o "dar a conhecer" as coleções, e sensibilizar os visitantes para o conhecimento e o

respeito pelo(s) diferente(s) patrímónio(s) cultural(ais);

5. O incentivo das partilhas intergeracionais de saberes que nos ensinam a "viver juntos" e "a

ser" indivíduos participantes na construção de identidades coletivas e de requalificação de

experiências culturais para construção de um mundo melhor.

Entre:

Primeiro: MUNICÍPIO DE VALONGO, Pessoa Coletiva n,° 501138960, com sede na Avenida 5 de

Outubro, 160, em Valongo, aqui representada pelo .seu Presidente da Câmara, Dr. João Paulo

Rodrigues Baltazar, na qualidade de PRIMEIRO OUTORGANTE

Segunda: FREGUESIA DE ALFENA, Pessoa Coletiva n.° 507847539, com sede na Rua de São

Vicente s/n, aqui representada pelo seu Presidente da Junta, Dr. Rogério Henrique Palhau, na

qualidade de SEGUNDO OUTORGANTE

É celebrado o presente PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES, que se rege pelas

cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

(Objeto)

1* O Primeiro Outorgante é dono e legítimo possuidor de um prédio urbano, sito na Rua das

Escolas, na freguesia de Alfena, Concelho de Valongo, inscrito na matriz predial urbana, sob

l
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o artigo 2161 urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Valongo, sob

4867/20080730;

2, Pelo presente Protocolo, o Primeiro Outorgante cede, gratuitamente, ao Segundo Outorgante,

a utilização de parte do identificado prédio, para a instalação de um espaço designado por "

Museu do Brinquedo Tradicional" .T^1-̂ - V*^ *

3. Para efeito da alínea anterior, a parte do edifício objeto do presente protocolo reporta-se ao

lado direito do mesmo, com entrada pelo referido lado direito e que é constituída por rés-do-

chão e andar, tendo o rés-do-chão a área de 144m2, composta por átrio, cozinha, duas casa

de banho, e arrumos; no piso superior com área de 90m2, composto por hall, e sala.

CLÁUSULA SEGUNDA

(Regime aplicável)

1. A presente cedência é feita pelo prazo de 10 anos.

2. O Protocolo terá início na data da sua assinatura, renovando-se, automaticamente, por

períodos de 4 anos se nenhum dos Outorgantes o denunciar até 180 dias antes do seu termo

inicial ou posteriores renovações, mediante carta registada dirigida ao Outorgante

ínadimplente.

CLÁUSULA TERCEIRA

(Fim)

O espaço referido destina-se à instalação pela Segunda Outorgante do Museu do Brinquedo

Tradicional, não lhe podendo ser. dado qualquer outro fim, sob pena de resolução por parte do

Primeiro Outorgante.

CLASULA QUARTA

(Obras)

1. O Segundo Outorgante deverá manter o espaço mencionado na Cláusula Primeira em

perfeito estado de asseio e conservação bem como zelar pela limpeza e manutenção, interior

e exterior do espaço, procedendo às reparações das instalações cedidas com vista à sua

conservação.

2. A execução de quaisquer obras de conservação ou beneficiação serão sempre executadas

por conta do Segundo Outorgante e carecem de autorização prévia escrita do Primeiro

Outorgante, independentemente da observância das disposições legais aplicáveis.

3. Findo o prazo de execução do presente Protocolo, independentemente do motivo que lhe der

causa e mesmo que se verifique antes de decorrido o prazo inicial previsto, o Segundo

Outorgante não terá direito a qualquer indemnização ou compensação nem poderá alegar o

direito de retenção em relação a obras ou benfeitorias que tenha executado no espaço

cedido.
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CLAUSULA QUINTA

(cedência)

Em caso algum o Primeiro Outorgante autoriza o Segundo Outorgante a ceder do espaço a terceiros,

total ou parcialmente, por qualquer forma ou título, onerosa ou gratuitamente, ainda que

temporariamente.

CLÁUSULA SEXTA

(Obrigações do Primeiro Outorgante)

Compete ao Primeiro Outorgante: • - • • • , .

1. Ceder, gratuitamente, ao Segundo Outorgante, o espaço mencionado na Cláusula Primeira;

2. Ceder, por empréstimo e durante o prazo que entender e dentro do prazo de vigência do

Protocolo, o espólio alusivo ao brinquedo e que se encontra no Museu Municipal de Valongo, de

acordo com a prévia escolha da museóloga trabalhadora do Primeiro Outorgante;

3. Disponibilizar o apoio técnico e científico da museóloga trabalhadora do Primeiro Outorgante para

a instalação do espaço bem como autorizar que a mesma integre a díreção do Museu;

4. Disponibilizar o apoio de um arquíteto trabalhador do Primeiro Outorgante para eventuais

adaptações do espaço e possível apresentação de candidatura.

5. Incluir o Museu do Brinquedo na rede Municipal de Museus.

6. Promover, com as suas decisões/ações, o desenvolvimento do Museu do Brinquedo Tradicional.

7. Acompanhar e avaliar, anualmente, a execução do presente protocolo.

CLÁUSULA SÉTIMA

(Obrigações do Segundo Outorgante)

Compete ao Segundo Outorgante;

1. Instalar, no espaço cedido pelo Primeiro Outorgante, um Museu dedicado ao brinquedo tradicional;

2. Utilizar e gerir o espaço referido, com observância de todas as regras de segurança;

3. Suportar todos os custos relacionados com a manutenção e utilização espaço cedido,

nomeadamente os referentes aos contratos de fornecimento de água, energia elétríca, serviços de

telecomunicações móveis e fixas e rede de acesso à Internet, e demais serviços que entenda

necessários à sua normal e prudente utilização;

4. Garantir a abertura do espaço ao público, disponibílizando, durante os períodos em que se

mantiver aberto, um seu colaborador que permanecerá no local, e assumindo os respetívos encargos.

5. Incluir em todo o' material de divulgação do Museu a referência à colaboração entre os

outorgantes.

CLÁUSULA OITAVA

(Restrições)
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O Segundo Outorgante não poderá cobrar qualquer quantia pelas visitas ao museu sempre

sejam efetuadas por alunos de escolas, membros de associações, visitas e/ou grupos organiza

quando solicitadas pelo Primeiro Outorgante.

CLÁUSULA NONA

(Controlo de execução e avaliação)

Anualmente, deverão os outorgantes conjuntamente, avaliar a execução do presente protocolo,

apreciando as ativídades realizadas, caracterização e número de utentes envolvidos e sugerindo,

mutuamente, possíveis alterações e/ou acertos que melhorem a execução do protocolo e promovam

o crescimento e impacto cultural do Museu do Brinquedo Tradicional,

CLÁUSULA DECIMA

(Incumprimento e Resolução)

1- O incumprimento de qualquer das obrigações constantes do clausulado anterior confere ao

Primeiro Outorgante o direito de resolver o presente protocolo e tomar posse das instalações

com todas as benfeitorias, sem que o Segundo Outorgante tenha direito a qualquer

indemnização ou possa alegar qualquer direito de retenção sobre as obras que, entretanto,

tenha executado.no referido imóvel.

2- O Segundo Outorgante poderá resolver o presente Protocolo, em caso de incumprimento por

parte de Primeiro Outorgante.

Valongo, de Julho de 2012

Pelo Primeiro Outorgante Município de Valongo

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar)

Pela Segunda Outorgante Freguesia de Alfena

O Presidente da Junta de Freguesia

(Dr. Rogério Henrique Palhau)


