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“Abrimos um ciclo de mudança que vai
trazer mais investimento e emprego!”
aprovado novo plano diretor municipal de valongo

P02
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Município de Valongo passa a ter novo
Plano Diretor Municipal ao fim de 15 anos
Após mais de 15 anos
em processo de revisão,
o Município de Valongo
passará a ter um Novo
Plano Diretor Municipal
(PDM), que foi aprovado
por maioria na Assembleia
Municipal extraordinária
de 23 de janeiro, tendo
recebido 16 votos a favor,
dos Grupos Municipais do
Partido Socialista, do Bloco
de Esquerda, do CDS-PP e
do Presidente da Junta de
Alfena, 1 voto contra de
um Deputado Independente, e 14 Abstenções, dos
Grupos Municipais do PSD
e da CDU.
Na Câmara Municipal a
proposta fora aprovada
com as abstenções do PSD
e da CDU e com os votos
a favor do PS.
O novo PDM de Valongo tem como desígnio a
afirmação do Município no

contexto da Área Metropolitana do Porto, aproveitando a sua localização
estratégica. José Manuel
Ribeiro dá como exemplo
“a instalação do futuro
Centro de Distribuição Logístico do Grupo Jerónimo
Martins em Alfena, um dos
investimentos que aguar-

dava a aprovação do novo
PDM e que vai empregar
mais de 500 pessoas”.
Além de aumentar e
potenciar as zonas industriais para atrair mais
investimento e criação de
empregos, o novo PDM de
Valongo será também um
instrumento para valorizar

e potenciar a qualidade
ambiental dos recursos
naturais do Município,
designadamente as Serras
de Santa Justa e Pias, que
integram a Rede Natura.
O novo PDM aposta ainda
na consolidação e qualificação das áreas urbanas
existentes.

varredura, manutenção de jardins e reparações nas escolas

Câmara delegou competências nas freguesias
As Juntas de Freguesia de Alfena, Campo/Sobrado e Valongo já assumiram
as novas competências - varredura,
manutenção de jardins e reparações
nas escolas - transferidas pela Câmara
Municipal de Valongo. Os acordos de
execução para a delegação de competências obtiveram o visto favorável do
Tribunal de Contas no passado dia 6 de
janeiro. Os acordos com Alfena, Campo/Sobrado e Valongo implicaram uma
transferência de recursos humanos,
patrimoniais e financeiros num valor
superior a 3,65 milhões de euros.
Os acordos para a delegação de
competências com as Juntas de Fre-

guesia de Alfena, Campo/Sobrado e
Valongo foram assinados no passado
dia 15 de outubro.
O acordo com a Junta de Freguesia de Ermesinde tem o valor de
1.317.758,37 euros e foi assinado no dia
5 de fevereiro. As competências só serão transferidas após o visto do Tribunal
de Contas.
Para o Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, este processo
de descentralização representa “um
passo histórico muito positivo para o
Município”.
“Abrimos um novo ciclo entre a
câmara e as freguesias do concelho.

Este passo de maior descentralização
permite racionalizar e gerir muito
melhor os parcos recursos públicos
existentes através de uma gestão de
maior proximidade. Este é o caminho.
Só conseguimos chegar a um ponto
de convergência porque colocamos
no centro o interesse da população”,
considera José Manuel Ribeiro.
A celebração dos acordos de exe
cução para a delegação de compe
tências entre a Câmara Municipal de
Valongo e as Juntas de Freguesia do
Concelho foi aprovada por unanimidade
pela Câmara e pela Assembleia Municipal de Valongo.

valongo
editorial
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E

josé manuel ribeiro
Presidente da câmara
Municipal de Valongo

Novo PDM vai trazer
Mais Investimento,
Mais Emprego
e Mais Esperança
Mourisqueiros, Brinquedo Tradicional e Património Religioso, para além das marcas desportivas.

Estimados Munícipes,
2015 começou da melhor forma com a aprovação do novo
Plano Diretor Municipal (PDM) de Valongo. Cumprimos
mais um Compromisso Eleitoral. Em 15 meses resolvemos
um problema com mais de 15 anos, pois não podíamos
continuar a brincar com um processo tão importante para
o futuro do nosso território!
Confesso a minha alegria por trazer para Valongo o maior
investimento privado de sempre! O futuro Centro de Distribuição Logístico do Grupo Jerónimo Martins em Alfena
é um dos investimentos que depende do novo PDM, onde
vão ser investidos quase 60 Milhões de Euros envolvendo
mais de 500 postos de trabalho, e que será uma realidade
em 2016.
O novo PDM vai permitir agarrar muitas oportunidades de
investimento e com isso criar muitos postos de trabalho,
que darão mais esperança às pessoas, para além de ajudar
a valorizar as extraordinárias potencialidades do Município,
aproveitando bem a nossa estratégica localização na Área
Metropolitana do Porto e na Região Norte, e ao mesmo
tempo dando força à afirmação das nossas marcas territoriais: Serras e Rios, Regueifa e Biscoitos, Ardósia, Bugios e

Um Município mais amigo
e mais próximo das pessoas

É com enorme satisfação que iniciamos em Fevereiro deste
ano a desmaterialização de processos no funcionamento da
Câmara, que nos permite pela primeira vez na história do
município disponibilizar dezenas de serviços online, que as
pessoas poderão utilizar à distância, através do novo sítio na
internet que é uma ferramenta exemplar de rigor e informação qualitativa disponibilizada a toda a comunidade, sem
quaisquer obstáculos, e que dá cumprimento ao Compromisso Eleitoral de termos uma governação diferente, amiga,
100 % transparente e próxima das pessoas!
Ainda este ano, e com o objetivo de aproximar e simplificar
a relação do Município com as pessoas, vamos investir na
abertura de 7 Mini Lojas do Cidadão por todo o concelho,
para que seja possível a todos tratar dos seus problemas o
mais próximo de casa, pois acredito que essa é uma grande
ajuda que devemos e vamos dar à comunidade!
Desejo a todos um excelente 2015!

Orçamento de 2015 contempla forte aposta
no apoio social
A proposta de Orçamento e das
Grandes Opções do Plano para o
ano de 2015 tem o valor global de
31.748.981€ , sendo que a dotação
global das Grandes Opções do Plano corresponde a 7.445.940€.
A criação de um Fundo de Emergência Social no valor de 50.000€
é uma das novidades do Plano
e Orçamento para 2015, onde o
apoio social continua a ser uma
forte aposta. Foram também reforçadas as verbas para o Plano de
Apoio e Emergência Alimentar, que
passará a incluir fruta e pão. Está
ainda prevista a criação de casas
de acolhimento para vítimas de

violência doméstica.
Para as intervenções nas escolas
estão inscritos 200.000€, a que se
poderão somar mais 800.000€ em
fundos comunitários.
No Plano e Orçamento para 2015,
foi também duplicada a verba para
o Orçamento Participativo Jovem,
que será de 20.000€.
Para as intervenções nos arruamentos a estimativa é de 700.000€,
sendo que nesta área não há financiamento comunitário disponível.
“Esta proposta para o Plano e Orçamento insere-se numa estratégia
e num conjunto de objetivos para o
mandato de quatro anos, sabendo

que temos imensas dificuldades”,
afirmou o Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José Manuel
Ribeiro, durante a discussão da
proposta. O autarca recordou que
o Plano de Apoio à Economia Local
implica um esforço de contenção,
salientando que a proposta visa
maximizar a utilização dos fundos
comunitários, que serão aproveitados para promover a coesão do
território e as marcas do concelho
investindo em projetos estratégicos, designadamente no Pulmão
Verde ou nas oficinas de promoção
do Brinquedo e da Regueifa e do
Biscoito.
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Novo Portal do
Município de Valongo

Democracia Participativa
e Transparência depende
do acesso à informação
No âmbito da Semana
dido de Oliveira, Professor
Europeia da Democracia
Catedrático da Escola de
Local e no dia em que
Direito da Universidade do
se completou um ano de
Minho (EDUM), e Joaquim
mandato do atual ExecuManuel Freitas da Rocha,
tivo, a Câmara Municipal
Professor Doutor da EDUM.
de Valongo promoveu o
“O populismo corrói o
Seminário
sistema deDemocracia
mocrático.
Participativa É importante dar É importane Transpate dar um
rência, no
um contributo contributo
auditório Dr.
para que os
António Macidadãos e
para que os
cedo, que
as cidadãs
ficou comtenham
cidadãos e as
pletamente
mais poder,
esgotado.
atráves
Na sessão
cidadãs tenham de mais
de abertura
e melhor
intervieram
informamais poder.
o Presidente
ção. É este
da Câmara
o melhor
Municipal de Valongo, José contributo que podemos
Manuel Ribeiro, o Presidar para evitar o aparecidente da Assembleia Mumento do populismo e o
nicipal de Valongo, Abílio
risco de deriva que já está
Vilas Boas, o Presidente da a acontecer na Europa”,
CCDR-N, Emídio Gomes, e
considerou José Manuel
o Secretário de Estado da
Ribeiro.
Administração Local, AntóDe facto, o acesso à innio Leitão Amaro. Com
formação foi abordado por
moderação do jornalista
todos os intervenientes no
David Pontes, o Seminário
Seminário como condiDemocracia Participativa e
ção sine qua non para o
exercício da Democracia
Transparência teve como
Participativa.
palestrantes António Cân-

Após um animado debate,
o Seminário Democracia
Participativa e Transparência incluiu também a apresentação da nova página
de Internet do Município de
Valongo. Trata-se de uma
ferramenta de comunicação dinâmica e atualizada,
concebida com base nos
princípios da transparência
e do rigor. No novo Portal, os cidadãos poderão,
por exemplo, conhecer os
custos das atividades da
autarquia e utilizar este canal para participar, apresentando as suas reclamações,
críticas e sugestões.
“Este portal é uma
ferramenta centrada nas
pessoas. Acreditamos
que será um instrumento
precioso para nos ajudar
coletiva e individualmente
a promover o Concelho de
Valongo no mundo, permitindo também desenvolver
e estimular a cidadania
ativa na nossa comunidade,
através da aposta num elevado grau de transparência
e rigor, condições essenciais
para uma boa gestão pública”, considera José Manuel
Ribeiro.

Além de dar mais poder
aos cidadãos através da
disponibilização de informação detalhada sobre
a atividade autárquica,
o novo Portal do Município de Valongo aposta
também na promoção do
território através da divulgação das suas marcas
mais relevantes: Serras e
Rios, Biscoitos e Regueifa, Ardósia, Bugiadas e
Mouriscadas, Brinquedo
Tradicional e Património
Religioso.

Serviços Online
No Portal do Município de
Valongo, já estão disponíveis 47 Serviços Online,
que permitirão aceder, em
qualquer local e momento, a uma série de serviços relativos à atividade
municipal e submetê-los
via eletrónica.
Ao longo de 2015, a
nova plataforma vai possibilitar a submissão de
requerimentos, marcação
de atendimentos, apresentação de reclamações
e sugestões, entre outras
pretensões à distância de
um simples clique.

visite o novo portal do município em

www.cm-valongo.pt
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1155 Intervenções em Vias
e Arruamentos realizadas em 2014
No último ano, a Divisão
Em Valongo foi intervencionada a Rua Dr.
alfena
de Manutenção, Obras e
António Macedo, onde foram construí15%
Transportes assegurou
dos de passeios e baias de estaciocampo
a inspeção regular das
namento.
17%
valongo
vias, praças e edifícios
Em Sobrado, procedeu-se à
24%
municipais. O Serviço
correção de pavimentos no Largo
de Manutenção de Vias
do Passal.
e Arruamentos concluiu
Em Campo, os serviços da
sobrado
ermesinde
1155 intervenções por
autarquia
asseguraram a cons6%
38%
administração direta.
trução de passeios e de baias de
estacionamento junto ao Espaço
Ermesinde foi onde
Musicultural de Campo.
houve mais intervenções
Em Alfena, destacam-se as reparapor se tratar da freguesia mais
ções da calçada da Rua 25 de Dezembro,
urbanizada do concelho, destaRua do Ribeiro, Rua dos Ougueiros, Rua Fonte Fria
cando-se as pavimentações e arranjos
e Rua de S. Bartolomeu, entre outras.
na Rua de Alpendurada e na Escola Mirante de Sonhos.

ermesinde

campo

Limpeza
e desassoreamento
da Ribeira
da Balsinha

Rua Central
da Fervença
finalmente em obras

Estão concluídos os trabalhos de
limpeza e desassoreamento realizados
pela Câmara Municipal de Valongo na
Ribeira da Balsinha ou do Leandro,
em Ermesinde. A intervenção foi realizada com o objetivo de melhorar o
escoamento para o rio Leça e prevenir
inundações. O vice-presidente da Autarquia, Sobral Pires, constatou junto
dos moradores a satisfação destes
pelo facto de não se terem registado
inundações nos últimos períodos de
chuva abundante.

As obras de requalificação da Rua
Central da Fervença, em Campo,
ficam concluídas em Abril. A empreitada inclui a construção da rede
de águas pluviais e o nivelamento
do piso daquela artéria, cujo estado
de degradação se arrasta há mais
de uma década. A Rua Central da
Fervença é um dos principais acessos
à Zona Industrial de Campo. As obras
são da responsabilidade da Câmara
Municipal de Valongo e implicam um
investimento de 107.391,05 Euros.

sobrado

Sobrado vai
ter relvado
sintético ao fim
de 15 anos
O Campo Municipal de Sobrado vai
ter relvado sintético. A autarquia
investiu mais 156.787,55€ naquele
equipamento desportivo municipal.
Quando as obras estiverem concluídas, o Clube Desportivo de Sobrado
poderá finalmente jogar na freguesia,
para gaudio dos adeptos que aguardavam o cumprimento desta promessa há mais de 15 anos.
Entretanto, foi concluída a empreitada de estabilização dos taludes
envolventes do campo de futebol,
que implicou um investimento de
46.749,80€.
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Autarquia recebe
Prémio Viver em
Igualdade
Inaugurado Serviço
de Informação
e Mediação para Pessoas
com Deficiência
No âmbito das comemorações do Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência, a Câmara Municipal
de Valongo inaugurou, no
dia 3 dezembro, o Serviço
de Informação e Mediação
para Pessoas com Deficiência (SIM-PD).
O SIM-PD enquadra-se nos
Serviços de Ação Social
da Câmara Municipal de
Valongo e vai funcionar na
Av. 5 de Outubro, 160. É
um serviço que se propõe
prestar informação acessível,
personalizada, global e
integrada sobre os direitos, benefícios e recursos

Poderão
dirigir-se a
este gabinete
pessoas com
deficiências ou
incapacidade
e respetivas
famílias

existentes, apoiando-as na
procura das soluções mais
adequadas à sua situação
concreta e fortalecendo
as suas capacidades para
assumirem, nas respetivas
comunidades, os direitos e
deveres cívicos inerentes a
qualquer cidadão.
Poderão dirigir-se a este
gabinete pessoas com deficiências ou incapacidade e
respetivas famílias, técnicos que intervêm na área
da prevenção, habilitação,
reabilitação e participação
comunitária das pessoas com deficiências ou
incapacidade, bem como
instituições e serviços que
desenvolvam qualquer tipo
de atividade nestes domínios.
As comemorações do Dia
Internacional da Pessoa
com Deficiência incluíram ainda a apresentação
pública do “guia de apoios
e recursos na área da deficiência”. O documento está
disponível no Portal de
Município e contém informação sobre áreas como
habitação, fiscalidade, saúde, emprego e formação.

A Câmara Municipal de
Valongo venceu, pela
segunda vez consecutiva,
o Prémio Viver em Igualdade. Trata-se de uma
iniciativa bienal promovida pela Comissão para a
Cidadania e Igualdade de
Género - CIG, a nível nacional, que visa assinalar
os melhores locais para viver em igualdade e distinguir Municípios com boas
práticas na integração da
dimensão da Igualdade de
Género, Cidadania e Não
Discriminação, quer na sua
organização ou funcionamento, quer nas atividades
por si desenvolvidas.
O Prémio Viver em
Igualdade consiste na
atribuição de um certificado de mérito, destinado a
ser usado na comunicação
da autarquia e onde se
atesta que o Município é
reconhecido como um dos
melhores concelhos para
viver em igualdade.

Assim, o Município de
Valongo viu, mais uma
vez, reconhecido o importante trabalho que vem
desenvolvendo na temática da igualdade, cidadania
e direitos humanos e que
já lhe valeu outras relevantes distinções, ao longo
destes últimos 11 anos.
Mas este reconhecimento reflete, também, a pretensão e a forte aposta da
autarquia em continuar a
investir nestas áreas da
qual são provas inegáveis
o Plano Municipal para a
Igualdade e o Projeto Educativo Municipal.
Antes da Cerimónia de
entrega do Prémio, que
se realizou em Lisboa,
os funcionários da autarquia assinalaram o Dia da
Igualdade que se comemora a 24 de outubro,
com a colocação de uma
tela alusiva à efeméride
junto aos Paços do Concelho.
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Inaugurada Plataforma
Solidária de Alfena
A Plataforma Solidária de
Alfena foi oficialmente
inaugurada no dia 9 de
novembro de 2014. Trata-se de um projeto destinado ao apoio de famílias
residentes na Freguesia de
Alfena, que se encontram
em situação de pobreza e
exclusão.
“Esta Plataforma significa
que não estamos resignados perante as dificuldades
que temos. Num momento
em que há muitas pessoas
desesperadas e passar mal,
este é o exemplo correto
que devemos dar a todos”,
salientou o Presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro.

A Plataforma Solidária de
Alfena funciona nas instalações do antigo Jardim
de Infância de Cabeda,
sitas na Rua Castro Moutinho, 160. Os apoios mais

solicitados pelas famílias
são alimentação e vestuário, mas a Plataforma
Social também presta
outros tipos de auxílios,
designadamente a cedên-

horário

segunda a sexta-feira
09:00 > 12:30
14:00 > 17:30
Contacto: 229 690 353

cia de mobiliário. Além do
apoio material, o projeto
da Plataforma Solidária de
Alfena visa também combater a solidão das pessoas
isoladas.
Depois de Valongo, Alfena
é a segunda freguesia do
concelho a acolher uma
Plataforma Solidária. A Câmara Municipal de Valongo
pretende alargar o projeto a todas as freguesias
do concelho. Trata-se de
uma solução que permite
rentabilizar e articular as
respostas de âmbito social
de forma a abranger o
maior número de pessoas
em situação de carência
socioeconómica.

Câmara de Valongo entregou mais
uma dezena de habitações sociais
O Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, entregou
uma dezena de habitações
sociais a famílias carenciadas do concelho, que
tiveram um Natal mais feliz
e ganharam uma vida nova
com condições de conforto
e dignidade.
Apesar de não dispor de
fogos de habitação social em número suficiente
para as necessidades do
concelho, a autarquia e a
empresa municipal Vallis
Habita fizeram um esforço
para conseguir recuperar e
entregar dez fogos de habitação social nesta quadra
natalícia, dando resposta

aos casos mais dramáticos
de uma lista de 850 pedidos de habitação social.
José Manuel Ribeiro referiu
que a recuperação das 10
casas custou aproximadamente 30 mil €, apelando
aos Munícipes que vão
beneficiar desta “grande
ajuda da comunidade” que
estimem as casas.
As famílias foram realojadas em habitações de
tipologia T2, T3 e T4, em
empreendimentos localizados nas freguesias de
Alfena, Campo, Ermesinde
e Valongo.
Na cerimónia de entrega das chaves, o autarca
lamentou ainda que não

haja vontade do Governo
para resolver o problema
das 50 habitações abandonadas em Mirante dos Sonhos e que são propriedade do IHRU – Instituto da

Habitação e Reabilitação
Urbana. “Estes apartamentos estão abandonados há
20 anos e podiam ser úteis
a tanta gente!”, concluiu
José Manuel Ribeiro.
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Atribuída medalha
de valor desportivo à
União Ciclista de Sobrado

A União Ciclista de Sobrado (atual
Clube de Ciclismo de Sobrado) recebeu
a Medalha de Valor Desportivo da Câmara Municipal de Valongo. O galardão
foi atribuído pela conquista do primeiro
lugar na Volta a Portugal em Bicicleta,
individual em 2013 e 2014 e por equipas em 2014.
“Se há motivo é exatamente o esforço que conduziu à vitória na Volta a
Portugal em Bicicleta em circunstâncias
extremamente especiais”, considerou o
Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, salientando
que a atribuição da Medalha de Valor
Desportivo à União Ciclista de Sobrado
foi aprovada por unanimidade.
O autarca destacou também o “trabalho de equipa”, que permitiu à União

Ciclista de Sobrado “ultrapassar uma
montanha de problemas” e projetar o
nome de Valongo e da freguesia de
Sobrado. “Revelaram uma dimensão
humana muito grande. Nos dias que
correm, de dificuldades, um feito destes é o exemplo de que a comunidade
necessita”, frisou.
José Manuel Ribeiro referiu ainda que
vai nascer em Sobrado um espaço de
evocação permanente da história do
ciclismo em Valongo.
O Presidente da União Ciclista de
Sobrado, Nuno Ribeiro, agradeceu o
apoio do Município de Valongo e da
Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, salientando que o mérito desta
medalha é de toda a equipa e de
todos os atletas.

Mais de 200
inscritos no
2.º Trail Noturno
de Valongo
Com mais de 200 atletas inscritos, o
2.º Trail Noturno de Valongo realizou-se a 6 de dezembro.
Vítor Barbosa, do Grupo Dramático
e Recreativo da Retorta, foi o primeiro a cortar a meta, com 1h:29m:20s.
Nas senhoras, a grande vencedora foi
Maria Areias, da Oralklass-Amigos do
Trail, que concluiu os 18 quilómetros
do percurso em 1h:53m:51s.
O percurso teve um grau de dificuldade média, com vários tipos de piso
(asfalto, terra e pedra). O facto de
decorrer à noite e com temperaturas
muito baixas constituíram dificuldades acrescidas.
Enquanto os atletas percorriam os
montes de Quintarei, os apoiantes
tiveram direito a muita animação no
Largo do Centenário.

Ciclocrosse Internacional de Valongo
A Quinta das Arcas, em Sobrado, foi o
local escolhido para a edição de 2015
do Ciclocrosse Internacional de Valongo,
que se realizou no passado dia 18 de
janeiro, com condições meteorológicas
adequadas para a prática desta disciplina de inverno de ciclismo. O Ciclocrosse
Internacional de Valongo incluiu a quarta
e última etapa da Taça de Portugal de
Ciclocrosse e a final da Taça Regional do
Porto 2014/15. Destacaram-se as prestações do português Vítor Santos e da
galega Desiree Castro.

09 / desporto
Autarquia
investe cerca
de 150 mil euros
na formação
desportiva

Portugal é Campeão Europeu
e Valongo é Campeão do
saber receber

Valongo mostrou, uma vez mais, porque
razão é a terra do hóquei. Num pavilhão a
rebentar pelas costuras, a seleção nacional
de sub-20 tornou-se tetra campeã europeia
de hóquei em patins. Literalmente “levada
ao colo” pelo apoio inexcedível do público valonguense, os pupilos de Luís Duarte
levaram de vencida a Espanha (3-2) e con-

quistaram o ambicionado troféu. Para além
dos jogadores e restante comitiva, também
o município de Valongo e os valonguenses
estão de parabéns por terem transformado esta festa num exemplo de fair play e,
acima de tudo, demonstrativa da verdadeira paixão que este povo tem por esta
modalidade.

A Câmara Municipal de Valongo celebrou contratos-programa, no valor global
de 145.112,50€, tendo
como objetivo fomentar
e promover o desporto
nas camadas jovens. Os
contratos-programa de
desenvolvimento desportivo foram celebrados com
23 clubes/associações do
concelho de Valongo.
Na cerimónia que decorreu a 22 de novembro,
o Presidente da autarquia,
José Manuel Ribeiro, e o
Vereador do Desporto,
Orlando Rodrigues, fizeram questão de agradecer
o trabalho desenvolvido
pelos clubes e mostraram-se disponíveis para apoiar
a resolução dos problemas
que afetam os clubes do
concelho, nomeadamente
no que respeita ao défice
de equipamentos desportivos.

Gala de Mérito Desportivo de Valongo
A Câmara Municipal homenageou o esforço e a
dedicação de 390 atletas
e 17 dirigentes desportivos na Gala de Mérito
Desportivo de Valongo
2013/2014.
“Este momento muito
simples é uma forma de
dizer obrigado a todos
aqueles que se esforçaram e que fruto desse
esforço conseguiram ter
resultados e ajudaram a
projetar a nossa terra e o
talento da comunidade”,

considerou o Presidente da Câmara Municipal
de Valongo, José Manuel
Ribeiro. O autarca referiu
ainda que está a ser feito
um esforço muito grande
para melhorar as infraestruturas desportivas do
concelho, que infelizmente não são em número suficiente, pois com
melhores equipamentos
desportivos criam-se
melhores condições para
se alcançarem mais e melhores resultados.
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Homenagem aos Docentes Aposentados

Consciente da importância
da profissão dos educadores e professores e do seu
contributo para a construção de uma comunidade
forte e coesa, a Câmara
Municipal de Valongo homenageou os docentes que
exerceram a sua atividade

no concelho e que se aposentaram nos últimos três
anos.
“Saber dizer obrigado é
algo muito importante”,
afirmou o presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro,
salientando a importância

dos docentes para a formação dos cidadãos e para o
sistema democrático. O autarca considerou ainda que
o trabalho dos professores
não tem sido devidamente
reconhecido e lembrou que
no concelho de Valongo
têm conseguido bons re-

sultados, muitas vezes com
péssimas condições.
“Não podemos ficar por
aqui. A comunidade não
pode perder o vosso talento, a vossa energia, alegria
e vontade de fazer coisas”,
acrescentou José Manuel
Ribeiro, sugerindo a criação
de “um banco de saberes”
do Município, onde todo
o talento e saber possam
continuar ao serviço da comunidade, tornando-a mais
forte e mais coesa.
A Gala de Homenagem
a Docentes Aposentados/
as foi abrilhantada pelos
alunos dos agrupamentos
escolares do concelho, que
apresentaram o espetáculo e ofereceram à plateia
momentos de música,
teatro, dança e poesia, que
intercalaram a ofertas de
lembranças aos docentes
homenageados pelo Presente da Câmara Municipal
de Valongo e pelo Vereador da Educação, Orlando
Rodrigues.

Rede de Bibliotecas já tem logótipo
A Rede de Bibliotecas de
Valongo já tem logótipo.
A imagem foi criada pela
aluna da Escola Secundária de Ermesinde, Silvana
Queirós Domingues, do
12º de Design Gráfico, no
âmbito de um concurso
que teve como público-alvo os alunos do ensino
secundário dos Agrupamentos de Escolas do
Concelho de Valongo.
Joana Raquel Cepeda
Germano e Ana Catarina M. P. Castro, também
alunas do 12.º ano de
Design Gráfico da Escola
Secundária de Ermesinde,

ficaram classificadas, respetivamente, em segundo
e terceiro lugares.
A entrega dos prémios

(vales de compras na lojas
Staples) realizou-se no
passado dia 27 de outubro de 2014, na Sala da

Lareira da Vila Beatriz em
Ermesinde, numa cerimónia que contou com a
presença do Presidente
da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel
Ribeiro, e do Vereador da
Educação, Orlando Rodrigues.
O projeto de criação da
Rede de Bibliotecas de
Valongo está a ser desenvolvido por um grupo
de trabalho constituído
por professores bibliotecários dos Agrupamentos
de Escolas de Valongo e
por técnicos da Biblioteca
Municipal de Valongo.

11 / cultura

Sílvia Costa foi a grande
vencedora da alma do fado

a não perder

Mostra
de Teatro Amador
27 de março a 30 maio

Sílvia Costa foi a grande
vencedora da Alma do Fado
– IV Concurso de Fado
Amador do Concelho de
Valongo. Mónica Jesus ficou
classificada em segundo
lugar e Manuel em terceiro.
A Gala Final do concurso
Alma do Fado realizou-se

no Fórum Cultural de
Ermesinde, que ficou
completamente esgotado.
Os 13 finalistas proporcionaram um espetáculo de
grande qualidade, acompanhados pelos músicos
Lino Lobão, Miguel Silva e
Nelito. Numa gala muita

glamorosa, o público foi
ainda surpreendido por
duas combinações improváveis: taekwondo e
tango. A atleta Rita Sousa
e os dançarinos Alexandra
Baldaque e Fernando Jorge
exibiram o seu talento ao
som do fado.

“Tertúlias
Poéticas”
são um
verdadeiro
sucesso
A iniciativa “Tertúlias
Poéticas” ocorre de dois
em dois meses, no concelho de Valongo, desde
outubro passado.
Esta iniciativa que resulta de uma parceria entre
a Câmara Municipal de
Valongo e o poeta Angelino Santos Silva tem vindo

Festas
da Liberdade
25 de abril

baja TT
Rota do Douro
27 e 28 de março

a revelar-se um verdadeiro sucesso, contando
com uma forte adesão de
amantes deste estilo literário. Inúmeras pessoas
do concelho e arredores
aderem a estes encontros
informais, seja para declamar, seja, simplesmente,
para ouvir poesia.

Intercalam os poemas
breves apontamentos
musicais, que enriquecem
ainda mais as sessões. As
tertúlias culminam com
um agradável convívio,
ao sabor de um Porto e
dos tradicionais biscoitos
de Valongo.
A entrada é livre.

Vila Doce
vila beatriz
27 a 29 de março
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Com mais de 460 associados, o ALTO RELEVO - Clube de Montanhismo é uma associação sem fins
lucrativos fundada a 23 de Junho de 1998 em Valongo. Conta com o estatuto de ONGA - Organização
Não Governamental do Ambiente desde 2011.
www.altorelevo.org | geral@altorelevo.org | 916 817 364

Minas Romanas de Valongo já não têm
ouro, mas há muita riqueza para explorar

O 1º Congresso sobre a
Mineração Romana em
Valongo realizou-se a 8 e 9
de novembro, no Auditório
António Macedo. Organizado pelo Alto Relevo - Clube de Montanhismo em
parceria com o Município de
Valongo, o evento juntou
mais de 200 pessoas, que
assistiram às apresentações
de diversos especialistas
sobre aquele que consideram ser o maior complexo
de mineração romana subterrânea do mundo.
“O potencial turístico é
brutal e está por explorar”,
considerou o Presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro,
adiantando que já estão a
ser preparadas candidatu-

ras a fundos comunitários
para explorar este património. O autarca salientou
ainda que é “necessário
o envolvimento de toda a
comunidade, para que esta
se torne a principal aliada
deste caminho conjunto”.
Destacaram-se ainda as
apresentações de Roberto
Matías Rodríguez, da Fundación Cultura Minera, dos
professores da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto, Helena Couto

e Alexandre Lima, e da
Universidade do Minho,
Carla Maria Braz Martins. O
1º Congresso sobre a Mineração Romana em Valongo
deu a conhecer a forma
como os romanos extraíram o ouro das entranhas
das Serras de Valongo,
dando origem às cavidades
agora designadas como
fojos, abordando também
os métodos de exploração
secundária, utilizados nas
margens do Rio Ferreira.
“O balanço é muito
positivo. Houve uma forte
adesão, o que permitiu
explicar muitas coisas à
população”, considerou
Vítor Gandra, presidente do
Alto Relevo, frisando que é
urgente classificar, preser-

var e divulgar o património
mineiro romano de Valongo.
O Alto Relevo faz estudos espeleológicos das antigas minas romanas existentes nas Serras de Santa
Justa e Pias. Atualmente
estão georreferenciadas
cerca de 300 cavidades
escavadas pelos romanos
há 2000 anos. Muitas vezes por desconhecimento,
a população deposita lixo
e entulho para tapar os
buracos, desconhecendo
a dimensão da beleza e
riqueza do subsolo.
O Congresso de Mineração Romana foi ponto de
partida para um projeto
multidisciplinar mais abrangente que visa estudar,
proteger e interpretar todo
este património natural,
histórico e cultural, para o
preservar e dar a visitar a
todas as gerações futuras.
O Congresso incluiu a
estreia do documentário
“Mineração Romana
em Valongo”, que está
disponível no youtube em
http://goo.gl/jI8ALV
Além da extração
aurífera, o filme aborda
outras potencialidades
das Serras de Santa Justa
e Pias, ao nível
da geologia, zoologia
e botânica.

13 / em foco

Autarquias desenvolvem
Projeto Pulmão Verde
Os Presidentes de Câmara
dos concelhos de Valongo,
Gondomar e Paredes lideraram a primeira de muitas
visitas técnicas a realizar
no âmbito do Projeto Pulmão Verde. Acompanhados
por um grupo de convidados e técnicos dos três
municípios, José Manuel
Ribeiro, Marco Martins e
Celso Ferreira constataram

in loco as potencialidades
deste projeto intermunicipal de grande envergadura.
O Pulmão Verde contempla cerca de 10.000
hectares de área verde,
incluindo também serras,
rios, aldeias históricas e um
vasto património cultural,
arqueológico e mineiro,
desde o carvão ao ouro
romano.

A Aldeia de Couce e o
Monte de Santa Justa foram os ex-libris de Valongo
incluídos nesta primeira
visita técnica à área do
Projeto Pulmão Verde.
Em Gondomar, a comitiva
ficou a conhecer melhor
o conjunto de exploração
mineira e Cavalete de São
Vicente/São Pedro da Cova
e, em Paredes, o roteiro

da visita incluiu a Aldeia
de Alvre e o Centro de
Interpretação das Minas
de Ouro de Castromil e
Banjas.
O grande objetivo do
Pulmão Verde é a criação
de uma dinâmica territorial
nesta vasta área, que valorize todas as suas riquezas,
que promova o usufruto
sustentável do território
e do seu rico património
numa lógica de intervenção integrada, envolvendo
agentes públicos e privados, que privilegie todas
as suas riquezas naturais
e culturais, bem como as
suas potencialidades ao
nível de atividades desportivas e recreativas ao
ar livre: caminhadas, BTT,
escalada, trail running,
entre outras.
Depois de uma ação de
sensibilização por parte dos
três autarcas junto da CCDR-N para a importância
do projeto, foi constituído
um grupo de trabalho com
técnicos das três autarquias
que estão a desenvolver
todo o projeto que deverá
estar concluído até final do
ano para ser apresentado
logo que abram as candidaturas ao Novo Quadro
Comunitário de Apoio.

Bugios e Mourisqueiros são marca de Vinho Verde
O Vinho Verde
Bugios e
Mourisqueiros
foi apresentado,
dia 19 de novembro, no Centro de
Documentação da
Bugiada e Mouriscada,
em Sobrado.
Produzida e engarrafada em Sobrado, na
Quinta das Arcas, a pri-

meira edição do Vinho Verde
Bugios e Mourisqueiros foi
feita com uvas das castas
loureiro, arinto e trajadura.
O rótulo tem texto da
autoria do Professor-Doutor
Manuel Pinto
e design
gráfico do
Gabinete

de Comunicação da Câmara
Municipal de Valongo. O
lançamento deste vinho
surgiu da necessidade de se
criar um elemento de merchandising para homenagear
a Festa da Bugiada e Mouriscada, que simultaneamente
promova/recorde aquela singular manifestação cultural.
A cerimónia contou com
a presença do Presidente da

Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, do
Presidente da Casa do Bugio,
António Pinto, do Presidente
da Comissão de Viticultura
dos Vinhos Verdes, Manuel
Pinheiro, do Presidente da
Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, Alfredo Sousa
e do enólogo Fernando
Machado.

valongo
transparente
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T

consulte a versão integral
destes documentos
em www.cm-valongo.pt

edital N.º 95/2014
Reunião de 04/09/2014
1.Deliberou, por maioria, com três abstenções dos senhores vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Rodrigues
Baltazar, Dr. Manuel Marques Nogueira
dos Santos e Eng.º Hélio Fernando da
Silva Rebelo, aprovar a nomeação do
representante da Câmara Municipal para
Integrar a Comissão de Acompanhamento da Concessão da Exploração e Gestão
dos Sistemas de Abastecimento de Água
para Consumo Público e de Recolha,
Tratamento e Rejeição de Efluentes do
Concelho de Valongo;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de condições de celebração dos
acordos de execução, que concretizem a
delegação de competências prevista no
n.º 1 do art.º 132-º da lei n.º 75/2013, de
12 de setembro;
3.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público e aprovação do projeto, caderno de encargos,
programa de concurso e demais peças
integrantes do processo de construção
do Pavilhão dos Montes da Costa;
4.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público e aprovação do projeto, caderno de encargos,
programa de concurso e demais peças
integrantes do processo de construção
do relvado sintético e modernização
dos balneários do Campo de Futebol de
Sobrado;
5.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público e aprovação do projeto, caderno de encargos,
programa de concurso e demais peças
integrantes do processo de substituição
da cobertura de fibrocimento e modernização interior do Pavilhão Municipal de
Valongo;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público e aprovação do projeto, caderno de encargos,
programa de concurso e demais peças
integrantes do processo de construção de
bancada e parque de estacionamento do
Estádio Municipal de Valongo;
7.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a colocação de sinalização vertical em
diversos entroncamentos na Freguesia
de Valongo;
8.Deliberou, por unanimidade, aprovar

a licença de táxi n.º 27 – Táxi Pinto &
Santos, Lda. - pedido de substituição de
viatura;
9.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
requalificação e ampliação do Largo do
Passal – Nova Centralidade em Sobrado
– 1ª fase Aprovação de proposta de
sinalização vertical e horizontal;
10.Deliberou, por maioria, com três abstenções dos senhores vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Rodrigues
Baltazar, Dr. Manuel Marques Nogueira
dos Santos e Eng.º Hélio Fernando da
Silva Rebelo aprovar o concurso público
internacional para aquisição de gás natural para instalações da Câmara Municipal,
por um período de três anos;
11.Deliberou, por maioria, com três votos
contra dos senhores vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Rodrigues
Baltazar, Dr. Manuel Marques Nogueira dos Santos e Eng.º Hélio Fernando
da Silva Rebelo, e um voto contra do
senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano
Ribeiro, tendo pelo senhor Presidente da
Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro,
sido usado o voto de qualidade, aprovar
a proposta de adjudicação do processo
de ajuste direto para prestação de serviços de fornecimento de refeições nos
estabelecimentos de educação e ensino
do Município de Valongo bem como no
âmbito do plano de emergência de apoio
alimentar;
12.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um topónimo na freguesia
de Campo/Sobrado;
13.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de realização de protocolos
culturais com as Associações Concelhias
2014, não participou na votação o senhor
Vereador eleito pelo PSD/PPM, Eng.º
Hélio Rebelo, por pertencer aos corpos
sociais de uma das Associações;
14.Deliberou, por maioria, com uma
abstenção do senhor Vereador eleito pela
CDU, Adriano Ribeiro, aprovar a proposta
de realização do MagicValongo 2014;
15.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
projeto Faqtos – radiação eletromagnética em comunicações móveis.
edital N.º 95/2014
Reunião de 04/09/2014
1.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos senhores vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Rodrigues
Baltazar, Dra. Maria da Trindade Vale, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos
e Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo,
aprovar a nomeação a ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município
de Valongo e o ISTEC – Instituto Superior
de Tecnologias Avançadas de Lisboa
(Porto) para a formação em contexto de
trabalho;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
ratificação da Escritura pública de aquisição por usucapião do Pavilhão Municipal
de Valongo;
3.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a adjudicação do oncurso público para
a concessão do direito à ocupação e
exploração de um quiosque sito na Praça
Machado dos Santos em Valongo;
4.Deliberou, por maioria, com cinco abstenções dos senhores vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Rodrigues
Baltazar, Dra. Maria da Trindade Vale, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos e

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e
uma abstenção do senhor vereador eleito
pela CDU Adriano Soares Ribeiro, aprovar
a 6ª Alteração do Orçamento e 6ª
alteração das Grandes Opções do Plano,
do ano 2014;
5.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
processo n.º 13/2013(07) em nome de
Ricardo Miguel Antunes Taveira da Costa;
Local: Rua Diogo Cão, n.º 64, Valongo;
Vistoria de segurança e salubridade/
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
processo n.º 18/2014(07) em nome de
José Martins Moreira Venda; Local: Rua
Conde Ferreira, n.ºs 286, 290 e 294 e
Rua Dr. Alves do Vale, n.ºs 11 e 15, Valongo; Vistoria de segurança e salubridade/
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade;
7.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
processo n.º 19/2014(07) em nome de
Junta de Freguesia de Campo e Sobrado;
Local: Rua N.ª Sr.ª das Necessidades,
Campo e Sobrado; Vistoria de salubridade e segurança;
8.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o processo n.º 47-OC/19798 em nome
de Leça & Filho, Lda.; Local: Praceta
Garcia do Orta, n.ºs 25, 29, 35 e 55 e
Rua Rodrigues de Freitas, n.ºs 172, 180
e 186, Ermesinde; Vistoria de segurança
e salubridade/ordem de execução de
obras de conservação necessárias à
correção de más condições de segurança
e salubridade;
9.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
processo n.º 406-OC/1969 em nome de
Manuel Ferreira da Silva Gandra; Local:
Rua Outeiro de Sá, n.ºs 258, 260 e 268,
Ermesinde; Vistoria de segurança e
salubridade/ordem de execução de obras
de conservação;
10.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a Prova de Cicloturismo Associação
Sindical dos Profissionais da Polícia/Polícia
Segurança Pública;
11.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a apresentação Núcleo Cultural e
Recreativo de Valongo – 13 de setembro
de 2014;
12.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
Convenção Fitness Play;
13.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição da Medalha de Valor Desportivo à União Ciclista de Sobrado;
14.Deliberou, por maioria, quatro abstenções dos senhores vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Rodrigues
Baltazar, Dra. Maria da Trindade Vale, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos
e Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo,
aprovar a designação dos elementos para
o Conselho Local de Ação e Participação
Sénior – CLAPS;
15.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de auxílios económicos destinados à aquisição de livros e material escolar aos alunos carenciados do 1.º Ciclo
do Ensino Básico - Ano letivo 2014/2015
– Acão Social Escolar, 1ª fase;
16.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a aceitação da Doação de bonecas “As
Marias” ao CDBM - Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada;
17.Deliberou, por unanimidade, o pedido
de receção provisória das obras de
urbanização, processo n.º 206-OC/2008

em nome de Silvina da Conceição Neves
Tavares; Local: Rua da Calfaioma, 626,
Valongo;
18.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta para colocação de sinalização
vertical STOP (mod. B2), entroncamento
da Rua do Vilar, com a Travessa António
Botto, Freguesia de Campo e Sobrado;
19.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta para colocação de sinalização
vertical STOP (mod. B2), entroncamento de Rua sem designação com a Rua
da Aldeia, na Freguesia de Campo e
Sobrado;
20.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o pedido de atribuição de lugar de
estacionamento privativo para pessoa
com mobilidade condicionada, na Rua
Dr. Leonardo Coimbra, em Ermesinde a
Ricardo Miguel Araújo Moutinho;
21.Deliberou, por unanimidade, aprovar,
o pedido de atribuição de lugar de estacionamento privativo para pessoa com
mobilidade condicionada, na Rua Índia
Portuguesa, em Ermesinde, a Armando
José de Sá e Cunha Carvalho;
22.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Grande Prémio de Ciclismo – Joaquim
Leão.
edital N.º 96/2014
Reunião de 12/09/2014
1.Deliberou, por maioria, com cinco abstenções dos senhores vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Rodrigues
Baltazar, Dra. Maria da Trindade Vale, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos e
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e
uma abstenção do senhor vereador eleito
pela CDU Adriano Soares Ribeiro, aprovar
o Documento de Orientações Estratégicas
da Vallis Habita – Empresa Municipal de
Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E.M.;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o processo n.º 274-OC/1970 em nome
de José Gomes Nogueira; Local – Rua
Outeiro de Sá, 290 e Rua Nova Outeiro
de Sá 5, 7, 9 e 13 – Ermesinde; Vistoria
de segurança e salubridade/ordem de
execução de obras de conservação
necessárias à correção de más condições
de segurança e salubridade;
3.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
processo n.º 10/2009 (07) em nome de
Jorge Manuel Godinho Santos (cabeça de
casal de Maria Irene Jorge Ventura); Local
– Rua do Sol, junto ao nº 75 – Valongo;
Vistoria de segurança e salubridade/
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade;
4.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
processo n.º 29/2010(07) em nome de
António Ferreira Marques de Sousa; Local: Rua Elias Garcia, 825, Ermesinde; Vistoria de segurança e salubridade/ordem
de execução de obras de conservação
necessárias à correção de más condições
de segurança e salubridade;
5.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o processo n.º 22/2014 (07) em nome
de Ilda Maria Vasconcelos Sousa Póvoas;
Local – Rua da Aldeia, 233 – Campo
e Sobrado; Vistoria de segurança e
salubridade/ordem de execução de obras
de conservação necessárias à correção
de más condições de segurança e
salubridade;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
processo n.º 23/2014 (07) em nome de
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Ana Rosa Pereira Monteiro; Local – Rua
da Aldeia, 275 – Campo e Sobrado; Vistoria de segurança e salubridade/ordem
de execução de obras de conservação
necessárias à correção de más condições
de segurança e salubridade;
7.Deliberou, por unanimidade, ratificar
o processo n.ºs 1078-OC/1972 e 436OC/1989; Local – Rua de Cabeda, n.ºs
575 e 621 e Rua 9 de Agosto, n.ºs 186 e
204 – Ermesinde; Vistoria de segurança
e salubridade/ordem de execução de
obras necessárias à correção de más
condições de segurança local;
8.Deliberou, por unanimidade, ratificar
o 9º Torneio Memorial Carlos Figueiras /
Cidade de Valongo;
9.Deliberou, por unanimidade, aprovar
Torneio Prof. Abel Santos – 20 anos em
Campo, uma vida – Ténis de Mesa;
10.Deliberou, por unanimidade, aprovar III
Torneio Município de Valongo NCRV – 13
e 14 de Setembro de 2014;
11.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
9.ª Postura Show – One Day Show;
12.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de auxílios económicos
para alimentação destinados às crianças
da Educação Pré-Escolar e aos alunos
carenciados do 1º ciclo do Ensino Básico
– ano letivo 2014/2015 – Ação Social
Escolar;
13.Deliberou, por unanimidade, ratificar a
Proposta de realização de Aditamento ao
Protocolo Cultural com Entretanto Teatro
Associação Cultural;
14.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a Receção provisória das obras de urbanização e redução da caução; Processo n.º
105-OC/2012 em nome de Hutchinson
Porto – Tubos Flexíveis, Sociedade
Unipessoal, Lda.; Local – Rua Central da
Ribeira, 1820 – Campo e Sobrado.
edital N.º 102/2014
Reunião de 19/09/2014
1.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos pelo PSD/PPM Dr.
João Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. Maria
da Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio
Fernando da Silva Rebelo e Dra. Ana Isabel Loureiro Pereira, aprovar a venda de
veículos ligeiros de passageiros, ligeiros
de mercadorias, pesados de mercadorias,
pesados de passageiros, equipamentos
diversos e sucata diversa, em fim de vida,
considerados sem interesse para integrar
o parque do Estado ou propriedade do
Município de Valongo;
2.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM Dr. João Paulo
Rodrigues Baltazar, Dra. Maria da Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel Marques
Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e Dra. Ana Isabel
Loureiro Pereira, aprovar o desafetação
do Domínio Público de uma parcela de
terreno, com a área de 136,00 m2, sita
na Rua da Fonte, freguesia de Ermesinde;
3.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM Dr. João Paulo
Rodrigues Baltazar, Dra. Maria da
Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio
Fernando da Silva Rebelo e Dra. Ana Isabel Loureiro Pereira e uma abstenção do
senhor vereador eleito pela CDU Adriano

Soares Ribeiro, aprovar a 2ª Revisão do
Orçamento e 2ª Revisão das Grandes
Opções do Plano, do ano 2014;
4.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM Dr. João Paulo
Rodrigues Baltazar, Dra. Maria da
Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio
Fernando da Silva Rebelo e Dra. Ana Isabel Loureiro Pereira, aprovar a Proposta
de extinção dos Serviços Municipalizados
de Água, Eletricidade e Saneamento de
Valongo;
5.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a Vistoria de segurança e salubridade/
ordem de execução de obras de conservação - processo n.º 411-OC/2003
em nome de Fernando Jorge Vieira
Machado - Local – Rua 5 de Outubro, n.º
5 – Ermesinde;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a Vistoria de segurança e salubridade/
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade
- Processo n.º 20/2014(07) em nome de
Manuel Garcês de Sousa - Local – Rua
da Azenha, n.º 293 - R/Chão Esq.º –
Campo e Sobrado;
7.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de acordo - Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com
Deficiência ou Incapacidade” (SIM-PD);
8.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio de transporte
a alunos e alunas do ensino básico e
secundário – Ano letivo 2014/2015;
9.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Evento automóvel de angariação de
fundos para os Bombeiros Voluntários
de Valongo – Proposta de coorganização
com este Município – dias 20 e 21 de
setembro de 2014;
10.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o 15º Torneio Internacional Basquetebol CPN – 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de
setembro;
11.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Campeonato Regional de Up Hill AC
Porto – Rampa da Santa Justa – 20 de
Setembro.
edital N.º 103/2014
Reunião de 25/09/2014
1.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de minuta de Acordos de Execução de delegação das competências
previstas no n.º 1 do art.º 132º da Lei n.º
75/2013, de 12/09;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o estágio profissional - proposta para
celebração de Protocolo com a Ordem
dos Psicólogos Portugueses;
3.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de lugar de estacionamento
privativo para pessoa com mobilidade
condicionada - Manuel Jorge Teixeira
Monteiro - na Rua Dr. Luis Ramos, em
Ermesinde;
4.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a Vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo
Baltazar, Dra. Maria da Trindade Vale, Dr.
Manuel Nogueira dos Santos e Eng. Hélio
Rebelo, aprovar o relatório final de análise
das propostas - Campo de Futebol de
Sobrado - Construção de relvado sintético e modernização dos balneários;
5.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a Vereadores/a

eleitos pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo
Baltazar, Dra. Maria da trindade Vale,
Dr. Manuel Nogueira dos Santos e Eng.
Hélio Rebelo, aprovar o relatório final de
análise das propostas - Estádio Municipal
de Valongo - Construção da Bancada e
parque de estacionamento;
6.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a Vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo
Baltazar, Dra. Maria da Trindade Vale, Dr.
Manuel Nogueira dos Santos e Eng. Hélio
Rebelo, aprovar o relatório final de análise
das propostas - Pavilhão Municipal de
Valongo - Substituição de cobertura de
fibrocimento e modernização interior;
7.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a Vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo
Baltazar, Dra. Maria da Trindade Vale, Dr.
Manuel Nogueira dos Santos e Eng. Hélio
Rebelo, aprovar o relatório final de análise
das propostas - Pavilhão dos Montes da
Costa – Construção.
edital N.º 109/2014
Reunião de 09/10/2014
1.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
aquisição por usucapião e autorização
para outorga de escritura de justificação
notarial do Moinho de Vento sito no
Largo Nossa Senhora de Chãos, freguesia
de Valongo;
2.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM Dr. João Paulo
Baltazar, Dra. Trindade Vale, Dr. Nogueira
dos Santos, Eng.º Hélio Rebelo e uma
abstenção do senhor vereador eleito pela
CDU Adriano Ribeiro, aprovar a fixação
das taxas do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI), referente ao ano 2015, a
aplicar aos valores patrimoniais tributários
dos prédios urbanos;
3.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM Dr. João Paulo
Baltazar, Dra. Trindade Vale, Dr. Nogueira
dos Santos, Eng.º Hélio Rebelo, aprovar a
participação variável no IRS a aplicar aos
rendimentos do ano 2015;
4.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
processo n.º 307-OC/1986 em nome de
Cooper Internacional Habitat – Cooperativa de Habitação, Crl - Local – Rua
Dr. João Alves do Vale, n.ºs 116, 120 e
126 – Valongo - Vistoria de segurança
e salubridade / ordem de execução de
obras de conservação necessárias à
correção de más condições de segurança
e salubridade;
5.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
Aditamento ao protocolo Projeto – Piloto
de Mediadores Municipais – Mediador
Cigano, não participou na votação a
senhora vereadora eleita pelo PSD/PPM
Dra. Trindade Vale por pertencer aos
corpos sociais de uma das instituições;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o processo n.º 2-L/2003 em nome de
Delfim Gomes - Local – Rua da Fonte –
Alfena - Pedido de receção definitiva de
obras de urbanização;
7.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o processo n.º 6-L/2005 em nome de
Pauperval – Investimentos e Negócios
Imobiliários, S.A.- Local – Rua Alto
de Fernandes – Valongo - Pedido de
receção definitiva parcial de obras de
urbanização e consequente redução da
caução.

edital N.º 112/2014
Reunião de 16/10/2014
1.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos pelo PSD/PPM Dr. João Paulo
Rodrigues Baltazar, Dra. Maria da Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel Marques
Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e uma abstenção do
senhor vereador eleito pela CDU Adriano
Soares Ribeiro aprovar a 7ª Alteração do
orçamento e 7ª das grandes opções do
plano, do ano 2014;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de realização de protocolo de
cooperação com a Associação das Colectividades do Concelho de Valongo;
3.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de lugar de estacionamento
privativo para pessoa com mobilidade condicionada – Paulo Filipe Duas
Vasques, na travessa Padre António
Vieira (campo), na freguesia de Campo
e Sobrado;
4.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de protocolo de cedência de
instalações a celebrar entre o Município de Valongo e a Associação para o
Desenvolvimento Integrado da Cidade
de Ermesinde, não participou na votação
a senhora vereadora eleita pelo PSD/
PPM Dra. Maria da Trindade Morgado do
Vale por pertencer aos corpos sociais da
Associação.
edital N.º 115/2014
Reunião de 23/10/2014
1.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
adjudicação da venda de veículos ligeiros
de passageiros, ligeiros de mercadorias,
pesados de mercadorias, pesados de
passageiros, equipamentos diversos e sucata diversa, em fim de vida, considerados sem interesse para integrar o parque
do Estado ou propriedade do Município
de Valongo;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de sinalização vertical a implementar no entroncamento da Rua do
Girassol com a Rua Rampinha do Vilar,
em Sobrado;
3.Deliberou, por maioria, com uma
abstenção do senhor vereador eleito
pela CDU, Sr. Adriando Ribeiro, aprovar
a abertura de concurso público, projeto,
caderno de encargos, programa de
concurso e demais peças integrantes do
processo – campo de futebol de Sobrado
– construção de relvado sintético.
edital N.º 119/2014
Reunião de 30/10/2014
1.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dra.
Maria da Trindade Morgado do Vale, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos e
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo, e
um voto contra do senhor vereador eleito
pela CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar
o Orçamento, Grandes Opções do Plano,
Mapa de Pessoal e Plano de Atividades e
Orçamento, para o ano 2015, e o Plano
de Atividades e Orçamento para 2015 da
Vallis Habita, EM;
2.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. Maria da
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Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos e Eng.º
Hélio Fernando da Silva Rebelo, aprovar
a aquisição de serviços para análise
do pedido de reposição de equilíbrio
económico-financeiro do contrato de
concessão, entre o Município de Valongo
e a empresa Águas de Valongo, S.A.;
3.Deliberou por escrutínio secreto, por
maioria, com quatro votos a favor e cinco
votos contra, não aplicar a pena de multa
num Procedimento Disciplinar;
4.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio de transporte a
alunas/os compulsivas/os – Ano letivo
2014-2015;
5.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
Processo n.º 233-OC/1987 em nome de
Construções António Paiva, Lda – Local:
Rua Rodrigues de Freitas, n.ºs 1430, 1432
e 1438 – Ermesinde – Vistoria de segurança e salubridade/ordem de execução
de obras de conservação necessárias à
correção de más condições de segurança
e salubridade;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de alteração da localização do
lugar de estacionamento privativo para
pessoa com mobilidade condicionada
atribuído a Manuel Domingos Moreira
Pinto;
7.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um lugar de estacionamento privativo para pessoa com mobilidade
condicionada – Maria Olinda Silva Machado – na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, na
freguesia de Alfena;
8.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de proibição de estacionamento
junto à entrada do n.º 6 do Bloco C do
Empreendimento Social do Galinheiro, na
Rua do Valado, na freguesia de Valongo.
edital N.º 126/2014
Reunião de 06/11/2014
1.Deliberou, por unanimidade, aprovar
os locais de consulta do relatório de
ponderação do Plano Diretor Municipal de
Valongo, bem como responder a todos
os interessados;
2.Deliberou, por unanimidade, submeter
a consulta pública as Partes I, II, III e secção I da Parte IV do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil de Valongo;
3.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr.
João Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. Maria
da Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos e Eng.º
Hélio Fernando da Silva Rebelo, aprovar
a 8.ª Alteração do Orçamento e 8.ª
Alteração das Grandes Opções do Plano,
do ano 2014;
4.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
Processo n.º 279-OC/1998 em nome de
Jardins de S. Mamede – Empreendimentos Imobiliários, Lda – Local: Rua Rainha
Santa Isabel, n.ºs 265, 335, 351, 355, 375
e 395 e Travessa Dr. Fernando Melo, n.ºs
21, 51 e 79 – Valongo – Vistoria de segurança e salubridade/Ordem de execução
de obras necessárias à correção de más
condições de salubridade da fração “DK”;
5.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Processo n.º 164-OC/1999 em nome
de Sogalvi – Sociedade de Construções
Obras Públicas, Lda – Local: Avenida
Dr. Fernando Melo, n.º 151 – Valongo
– Vistoria de segurança e salubridade/Ordem de execução de obras necessárias à

correção de más condições de segurança
do local;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Processo n.º 423-OC/2006 em nome
de D. F. Mata, Unipessoal, Lda – Local:
Rua Afonso Lopes Vieira, n.ºs 156, 158,
160, 162 e 164 (Lote 8) – Ermesinde –
Declaração de caducidade da autorização
administrativa (moradia bifamiliar);
7.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
Processo n.º 351-OC/2003 em nome de
Fátima Fernanda Cidade Ribeiro – Local:
Rua Santa Margarida, n.ºs 136 e 138 (Lote
40) – Alfena – Declaração de caducidade
da licença administrativa – Moradia
bifamiliar;
8.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de atribuição de dois lugares
privativos de estacionamento à Polícia de
Segurança Pública – Esquadra de Ermesinde – Rua da Cancela – Ermesinde;
9.Deliberou, por unanimidade, aprovar
as obras na Conferência de S. Vicente de
Paulo, em Ermesinde;
10.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a transferência de verbas referente aos
Acordos de Colaboração das Atividades
de Animação e de Apoio à Família na
Educação Pré-Escolar;
11.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr.
João Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. Maria
da Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos e Eng.º
Hélio Fernando da Silva Rebelo, aprovar
a celebração de Contratos-Programa de
Desenvolvimento Desportivo – Época
Desportiva 2014/2015.
edital N.º 130/2014
Reunião de 20/11/2014
1.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. Maria da
Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos e Eng.º
Hélio Fernando da Silva Rebelo, e uma
abstenção do senhor vereador eleito pela
CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar a
versão final da proposta do Plano Diretor
Municipal, bem como enviar o projeto de
versão final à Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Norte
para emissão do respetivo parecer;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de subsídio ao Centro Cultural
e Desportivo dos Funcionários da Câmara
Municipal e Serviços Municipalizados de
Valongo;
3.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de adenda aos acordos de
execução celebrados com as Juntas de
Freguesia;
4.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dra.
Maria da Trindade Morgado do Vale, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos e
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo, e
uma abstenção do senhor vereador eleito
pela CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar
a submissão ao órgão deliberativo do
contrato-programa entre o Município de
Valongo e a Vallis Habita – Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos
Habitacionais de Valongo, E.M.;
5.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Processo n.º 273-OC/1999 em nome

de Valonconstroi – Sociedade de
Construções, Lda – Local: Avenida dos
Desportos, n.º 99 – Valongo – Vistoria
de segurança e salubridade/ordem de
execução de obras de conservação
necessárias à correção de más condições
de segurança e salubridade;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
Processo n.º 10/2014 (07) em nome de
Aida Maria Faria Sousa – Local: Rua Santo António, n.º 100 – Ermesinde – Vistoria de segurança e salubridade/ordem
de execução de obras de conservação
necessárias à correção de más condições
de segurança e salubridade;
7.Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Processo n.º 33/2014 (07) em nome
de Manuel Monteiro Pinto – Local: Av.ª
1.º de Maio, n.º 57 – Valongo – Vistoria
de segurança e salubridade/ordem de
execução de obras de conservação
necessárias à correção de más condições
de segurança e salubridade;
8.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de auxílios económicos destinados à aquisição de livros e material
escolar a alunas e alunos carenciados do
1.º Ciclo do Ensino Básico/2.ª fase – ano
letivo 2014/2015;
9.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
celebração de protocolo com o Clube de
Propaganda de Natação (CPN) e Clube de
Natação de Valongo (CNV) relativos à lecionação de aulas nas Escolas Municipais
de Natação (EMN);
10.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de valor para o pagamento
das assinaturas dos telefones/alarmes
das Escolas Básicas e Jardins de Infância
do concelho;
11.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um lugar de estacionamento privativo para pessoa com mobilidade
condicionada – Mário João Padilha da
Silva – na Rua José Seara, na freguesia
de Valongo;
12.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
revogação da deliberação camarária tomada em reunião de 23.10.2014, no que
concerne à colocação do sinal (mod C3b)
– trânsito proibido a veículos pesados, no
entroncamento da Rua do Girassol com a
Rua Rampinha do Vilar, em Sobrado, na
freguesia de Campo e Sobrado.
edital N.º 139/2014
Reunião de 27/11/2014
1.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dra.
Maria da Trindade Morgado do Vale, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos
e Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo,
e uma abstenção do senhor vereador
eleito pela CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a 9ª alteração do orçamento e 9ª
alteração das grandes opções do plano
do ano 2014;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a assinatura da Carta de Compromisso
para a constituição da Rede de Autarquias Participativas;
3.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
o processo n.º 628-OC/1982 em nome
de Carlos Gonçalves da Rocha Ribeiro –
Local: Rua D. António Castro Meireles,
200 a 220 e Rua da Igreja, 36 a 46,
Ermesinde – Vistoria de segurança e
salubridade;
4.Deliberou, por unanimidade, com um

voto contra do senhor vereador eleito
pela CDU Adriano Soares Ribeiro, aprovar
o processo n.º 108-OC/2004 em nome
de L. S. Amorim, Lda. – Local: Rua dos
Moinhos, 71, 77, 83 e 85, Ermesinde
– Vistoria de segurança e salubridade/
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
não participou na discussão e votação
o senhor vereador eleito pelo PSD/
PPM, Dr., Manuel Marques Nogueira dos
Santos;
5.Deliberou, por maioria, aprovar o
processo n.º 21/2014(07) em nome de
Fernando de Oliveira Santos – Local:
Rua São João de Sobrado, 685, Campo
e Sobrado – Vistoria de segurança e
salubridade/ordem de execução de obras
de conservação necessárias à correção
de más condições de segurança e
salubridade;
6.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de criação e normas – Prémio
de Mérito Municipal de Integração de
Pessoa com Deficiência;
7.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
protocolo de colaboração entre o município de Valongo e a Associação Desportiva e Recreativa de Sobrado-Campo e o
Health Club de Campo;
8.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
transferência da globalidade das verbas
nos termos da alínea a( da cláusula 3.ª
dos Acordos de Colaboração, ano letivo
2013-2014 – Atividades de Animação e
de Apoio à Família;
10.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de sinalização vertical e
horizontal para o entroncamento da
Rua Cidade de Trelazé e Rua da Lousa,
Valongo;
11.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de subsídio à Fábrica Paroquial
da Freguesia de Santo André de Sobrado
– Festas em honra de S. Gonçalo;
edital N.º144/2014
Reunião de 18/12/2014
1.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
emissão de parecer desfavorável ao projeto de criação do Sistema Multimunicipal
de Abastecimento de Água e Saneamento do Norte de Portugal (SMAASNP)
e ao projeto de contrato de concessão
a celebrar entre o Estado Português e a
Águas do Norte, S.A.;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de celebração de contrato de
constituição de direito de superfície e
promessa de venda do antigo quartel dos
Bombeiros de Valongo;
3.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo
Rodrigues Baltazar, Dr. Manuel Marques
Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e Dr.ª Ana Isabel
Loureiro Pereira, e uma abstenção do
senhor vereador eleito pela CDU, Adriano
Soares Ribeiro, aprovar a proposta de
celebração de acordo de pagamento e
de adenda ao contrato de arrendamento
a celebrar entre o Município de Valongo e
a LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de
Gestão de Resíduos do Grande Porto;
4.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a desafetação do domínio público de
uma parcela de terreno, com a área de
136,00m2, sita na Rua da Fonte, freguesia de Ermesinde;

17 / deliberações
5.Deliberou, por maioria, com quatro votos contra dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo
Rodrigues Baltazar, Dr. Manuel Marques
Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e Dr.ª Ana Isabel
Loureiro Pereira, e um voto contra do
senhor vereador eleito pela CDU, Adriano
Soares Ribeiro, não emitir parecer prévio
favorável à celebração de contrato relativo à aquisição de serviços de advocacia e
assessoria jurídica;
6.Deliberou, por maioria, com um voto
contra do senhor vereador eleito pelo PS,
Eng.º José Augusto Sobral Pires, aprovar
o lançamento de Derrama sobre o Lucro
Tributável a cobrar no ano 2015;
7.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira, e um
voto contra do senhor vereador eleito
pela CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar
a proposta de atualização do tarifário
para 2015 – Concessão da exploração e
gestão dos sistemas de abastecimento de
água para consumo público e de recolha,
tratamento e rejeição de efluentes do
concelho de Valongo;
8.Deliberou, por unanimidade, aprovar o
2.º Trail Noturno – Largo do Centenário,
em Valongo – 6 de dezembro 2014;
9.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de valor para o pagamento das
assinaturas dos telefones / alarmes das
Escolas Básicas e Jardins de Infância do
concelho – ano de 2013;
10.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um lugar de estacionamento privativo para pessoa com mobilidade
condicionada a Maria Idalina Ferreira das
Neves, frente ao n.º 897 na Av.ª Oliveira
Zina, na freguesia de Valongo;
11.Deliberou, por maioria, com uma
abstenção do senhor vereador eleito pela
CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar a
adjudicação e a minuta do contrato da
empreitada: Campo de Futebol de Sobrado – Construção de relvado sintético;
12.Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de sinalização vertical e
horizontal para a Rua e Trav. Bouça das
Escolas, em Alfena;
13.Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira, aprovar
a emissão de parecer prévio favorável à
celebração de contrato relativo à aquisição de serviços de consultadoria técnica
para elaboração de um relatório pericial
às anomalias detetadas na Escola da
Estação, em Valongo;
14.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de atribuição de subsídio à Associação Organizadora da Casa do Bugio
e das Festas de S. João de Sobrado;
15.Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira, e uma
abstenção do senhor vereador eleito pela

CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar
a 10.ª Alteração do Orçamento e 10.ª
Alteração das Grandes Opções do Plano,
do ano 2014;
16.Deliberou, por maioria, com uma
abstenção do senhor vereador eleito pela
CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar os
documentos relativos ao projeto Horta-à-Porta e proposta de novo valor da
comparticipação de cada talhão;
17.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de Regulamento do Conselho
Municipal da Juventude;
18.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
coorganização do Lousa Cup Talentos – Torneio de Futebol de 7 – União
Desportiva Valonguense – 27, 28 e 29 de
dezembro.
edital N.º 147/2014
Reunião de 29/12/2014
1.Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo
Rodrigues Baltazar, Dr. Manuel Marques
Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e Dr.ª Ana Isabel
Loureiro Pereira, e uma abstenção do
senhor vereador eleito pela CDU, Adriano
Soares Ribeiro, aprovar a proposta da
versão final de Revisão do PDM;
2.Deliberou, por unanimidade, aprovar a
receção definitiva das obras de urbanização e consequente libertação da caução
referente ao Processo n.º 6-L/2005, em
nome de Pauperval – Investimentos e
Negócios Imobiliários, S.A. – Local: Rua
Alto de Fernandes – Valongo.
edital N.º 08/2015
Reunião de 15/01/2015
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de alteração do Regimento da
Câmara Municipal;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão de parecer prévio favorável à
contratação de serviços para o fornecimento de cartografia de risco e outros
para o Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI);
3- Deliberou, por maioria, com quatro
votos contra dos/as senhores/as vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr.
João Paulo Rodrigues Baltazar, Dr.ª Maria
da Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos e Dr.ª Ana
Isabel Loureiro Pereira, e um voto contra
do senhor vereador eleito pela CDU,
Adriano Soares Ribeiro, não aprovar a
emissão de parecer prévio favorável à
contratação de serviços de advocacia e
assessoria jurídica;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público para a
concessão do direito de ocupação e exploração de um quiosque, sito no Largo
da Estação, na freguesia de Ermesinde;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a vistoria de segurança e salubridade /
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 30/2013 (07) –
Local: Rua 25 de Abril, 162 – Ermesinde;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
inspeção ao local / ordem para proceder
a obras, referente ao Processo n.º
12/2014 (07) – Local: Travessa Capitão
Aires Martins, n.º 4 – 1.º Dt. – Ermesinde;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a vistoria de segurança e salubridade /

ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 27/2014 (07) –
Local: Rua S. João de Brito, 108 B – r/c
tras. – Ermesinde;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a vistoria de segurança e salubridade /
ordem de execução de obras de conservação, referente ao Processo n.º 29/2014
(07) – Local: Rua do Bom Samaritano,
135 e 143 – Ermesinde;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a vistoria de segurança e salubridade /
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 704-OC/1972
em nome de Casimiro Ferreira Babo –
Local: Rua de Bissau, n.ºs 82, 84, 90 e
92 – Ermesinde;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a vistoria de segurança e salubridade /
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 206-OC/1996
em nome de Predifica – Construção Civil
e Gestão de Imóveis, Ld.ª – Local: Rua
Padre António Romeiro Alves do Vale,
244/246 – Valongo;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a vistoria de segurança e salubridade /
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 531-OC/1998
em nome de Emporsinde – Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª – Local: Rua
José Joaquim Ribeiro Teles, n.º 309 –
Ermesinde;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa, referente ao Processo n.º
145-OC/2007 em nome de Fábio Joel
Fernandes Gomes – Local: Rua Castro
Moutinho, 220/226 – Alfena;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o pedido de substituição de viatura – Licença de Táxi n.º 24 – Táxis José Pereira
& Filha, Ld.ª;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a aceitação do donativo de WIPPYTEX –
Recolha de roupas e calçados estragados
– Verba de Responsabilidade Social
Empresarial – 2014.
edital N.º 09/2015
Reunião de 22/01/2015
1- Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira, aprovar a
abertura de consulta pública do Regulamento de Serviços de Abastecimento de
Água e Saneamento;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
especial de construção (habitação
unifamiliar), referente ao Processo n.º
91-OC/2004 em nome de Ricardo
Pedro Ferreira Barbosa – Local: Rua
de Alpendurada, 282 e 284 (Lote 43) –
Ermesinde;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a vistoria de segurança e salubridade /
ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más

condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 72-OC/2013
em nome de Albino Martins Barros Lima
e outros – Local: Rua da Boavista, 724 e
732 – Valongo;
4- Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dr.
Manuel Marques Nogueira dos Santos,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo e
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira, aprovar
a venda de quatro eucaliptos no circuito
de Manutenção de Montes da Costa, em
Ermesinde;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do ato administrativo referente à 4.ª Prova da Taça de Portugal e
Campeonato Regional de Ciclocrosse de
Valongo;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
realização do Troféu Luso Galaico de Enduro – Enduro Valongo – 1 de fevereiro;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
celebração de Protocolo com o Agrupamento de Escolas de Alfena;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta Pais, Mães & C.ª – Sessão
especial de relançamento da atividade
em 2015.
edital N.º 10/2015
Reunião de 29/01/2015
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de realização de reuniões de
Câmara descentralizadas;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta de Memorando de Adesão à
Plataforma UM-Cidades;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o funcionamento de divertimentos nos
meses de janeiro a março de 2015;
4- Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr.
João Paulo Rodrigues Baltazar, Dr.ª Maria
da Trindade Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos e Eng.º
Hélio Fernando da Silva Rebelo, e uma
abstenção do senhor vereador eleito pela
CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar a 1.ª
Alteração do Orçamento e 1.ª Alteração
das Grandes Opções do Plano de 2015;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 1078-OC/1972
– Local: Rua de Cabeda, 575-621 e Rua
9 de Agosto, 186-204 – Ermesinde;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa relativa ao Processo n.º 15L/2001, em nome de António Fernando
Peixoto Araújo – Local: Rua das Passarias
– Alfena;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta para colocação de sinalização
vertical, mod C 15 – estacionamento
proibido na Rua Joaquim Lagoa, em
Ermesinde;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta para colocação de sinalização
vertical, mod C3b – proibição de circulação de veículos pesados na Ponte da
Balsinha, em Ermesinde;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de colocação de lombas
redutoras de velocidade na Rua Mirante
de Sonhos, em Ermesinde.
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BLOCO DE ESQUERDA
Um bom ano...
...um ano de mudança!

CDS-PP
Orçamentos equilibrados
e amigos das famílias

CDU
Os aumentos de renda
injustos

Nuno Monteiro

Alexandre da Silva Teixeira

GRUPO MUNICIPAL

O BE Valongo deseja a todos os
munícipes um bom ano novo!
Nestes últimos tempos, a grande
maioria das famílias portuguesas
atravessa dificuldades, muitas
dificuldades! As famílias do
Concelho de Valongo não são
exceção. Mas no BE existem
grandes expectativas para 2015,
grandes esperanças! Sabemos
que vai ser mais um ano difícil,
resultado das opções políticas dos
últimos tempos, mas 2015 terá
algo diferente e muito importante,
a possibilidade de mudarmos
de rumo, e não podemos deixar
fugir esta oportunidade! Valongo
mudou, e o país também tem
que mudar! A participação cívica
de todos os munícipes, de todos
nós portugueses, fará toda a
diferença! Mas nós acreditamos,
acreditamos na inteligência das
pessoas, acreditamos no bom
senso, acreditamos que unidos
podemos fazer muito, acreditamos
que juntos somos mais fortes,
acreditamos nas pessoas,
acreditamos no nosso país! 2015
será um ano de mudança para
o País e para a Europa! O BE
Valongo deseja a todos os jovens
Valonguenses um futuro com
oportunidades! O BE Valongo
deseja a todos os Valonguenses
um bom ano de 2015 !

Agora que um novo ano se inicia, julgo
oportuno avaliar o que dele se espera.
Antes disso, temos de regressar a
Maio de 2014, o momento ansiado
por muito Portugueses, que coincidiu
com a saída da Troika. Já passou muito
tempo, mas convém recordar um pouco
os momentos anteriores ao pedido de
resgate.
Os anos de 2009 e 2010, foram anos
de um grave descontrolo nas contas
públicas. Portugal apresentou em 2010
um défice record acima dos 11% do PIB.
No momento do pedido de resgate,
Portugal encontrava-se num total
descrédito mundial. As poucas entidades
que nos emprestavam dinheiro faziam-no
a taxas de 8% absolutamente impossíveis
de suportar.
Não foi o CDS, nem o PSD que pediram
ajuda externa. Foi o Governo do PS que a
pediu após o pais ter batido no fundo.
E depois disto, tivemos de viver sob
um protectorado, que na troca de
ajuda financeira nos obrigou a pesados
sacrifícios.
O Orçamento do Estado para 2015,
é o primeiro sem a Troika e só por isso,
trouxe aspectos positivos. Creio que
podemos olhar para este orçamento
como melhor do que os anteriores.
Vemos nele claros sinais de
“moderação fiscal”. Desde logo, o
caminho proposto para a reforma do IRS,
em especial a consagração do quociente
familiar, que beneficia quem tem mais
filhos. Uma outro é a continuação da
reforma do IRC, para que as empresas
possam libertar mais recursos investindo
e criando emprego.
Três coisas que cá em Valongo muito
necessitamos, protecção às famílias mais
carenciadas, investimento e emprego.

Após o primeiro ano do mandato do PS
nos destinos de Valongo, constatamos
que existe ainda muito caminho a
percorrer para que haja uma melhoria
das condições das populações.
A CDU, através dos seus eleitos
nos diferentes órgãos, tem
demonstrado estar à altura das suas
responsabilidades, questionando
as opções tomadas que lesaram
no passado as contas públicas do
município e o rumo seguido pelo atual
executivo na prossecução dos mesmos
trilhos. Temos sugerido alternativas,
participado na discussão de vários
assuntos, indo de encontro a propostas
que defendemos e anseios que o povo,
em geral, espera que sejam cumpridos.
É através dos contactos com a
população que temos mais força e
podemos sentir mais apoio na defesa
dos seus interesses e, desta forma,
mostrarmos o nosso empenho em
resolver situações injustas que são
criadas. A tentativa de impor um
aumento injusto nas rendas dos
bairros sociais, perante as dificuldades
generalizadas da população, levounos a uma tomada de posição que
fez recuar a empresa municipal que
pretendia aplicar aumentos a partir
do início do próximo ano. No entanto,
a suspensão dos aumentos por um
período de 120 dias não resolve os
problemas que existem, mas revela
que a indignação dos moradores e
o impacto da nossa iniciativa foi de
extrema importância.
Os eleitos da CDU continuarão
atentos e atuarão em conformidade,
defendendo os seus princípios e as
causas justas da população do concelho
de Valongo.

19 / opinião
este espaço de opinião
é da exclusiva responsabilidade de cada
uma das forças políticas representadas
na assembleia municipal de valongo
PS
Orçamento 2015
Um compromisso social

PSD
Uma câmara desgovernada

Daniela Santos

DANIEL FELGUEIRAS

Com o Orçamento do Estado de 2015,
as pessoas e as famílias em situações
de pobreza irão vivenciar uma
situação social ainda mais precária e
dependente.
No momento em que as pessoas
mais precisam, este Governo decidiu
reduzir na despesa com as prestações
sociais como o subsídio de doença,
desemprego, abono de família,
Rendimento Social de Inserção (RSI)
e Complemento Solidário de Idosos
(CSI).
Neste contexto de sacrifício e de
progressiva degradação da situação
socioeconómica de muitas famílias,
não poderia a Câmara Municipal
de Valongo ignorar as dificuldades
por que passam muitas das famílias
valonguenses, criando respostas que
visam minimizar situações de pobreza
e exclusão social.
No seu Orçamento para 2015, há
um investimento claro por parte
desta Câmara Municipal no combate
aos problemas que afetam a sua
população, com o reforço do Plano
de Emergência de Apoio Alimentar,
a criação e dinamização das
Plataformas Solidárias, de forma a
rentabilizar e articular as respostas de
âmbito social existentes no concelho,
e a criação do Fundo de Emergência
Social, uma medida de concessão
de apoio económico excecional e de
carater pontual, destinado a pessoas
e famílias em situação de flagrante
carência e de emergência social.
Com o OE para 2015, a única
retoma que o PSD/PP preconizam é
a da austeridade, com o Orçamento
Municipal o PS opta pela retoma da
esperança para os Valonguenses.

Reuniões de Câmara onde há pontos
retirados, porque o Presidente da
Câmara do PS não faz devidamente
o seu trabalho.
Assembleias onde chegam documentos para serem votados, cuja
qualidade jurídica está longe do rigor
tantas vezes apregoado e exigido
no passado pelo Dr. José Manuel
Ribeiro ao PSD.
Desrespeito pelas regras básicas
do relacionamento entre o poder e
a oposição, já que o Presidente não
responde aos requerimentos apresentados pela coligação PSD-PPM,
julgando certamente estar acima
dessas “maçadas”.
Uma Câmara incapaz de chegar
a acordo com as Juntas no que diz
respeito á delegação de competências, com o obvio prejuízo das
populações.
Uma Câmara que não trata do
património municipal, presenteando
os munícipes com tristes espectáculos como por exemplo a ausência de
qualidade na manutenção do espaço
verde e lago do parque urbano em
Ermesinde, isto apesar de o executivo PS ter garantido em Assembleia
que o espaço seria alvo de intervenção.
É este o estado do desgoverno na
Câmara Municipal de Valongo. Uma
incapacidade de trabalhar de forma organizada em prol de Valongo,
o que no início do mandato do PS
passava por inexperiência, mas que
agora grita clamorosamente “incompetência”.
Valongo merece melhor!
Desejo bom ano 2015 a todos os
valonguenses.

unidos por alfena
Acção Social em Alfena
arnaldo pinto soares

A sociedade contemporânea tem
enfrentado inúmeras e constantes
mutações, com consequências
nefastas, ao nível da pobreza e da
exclusão social. Sabemos também
que a franja da população afectada
por estes fenómenos é cada vez mais
heterogénea e extensa, obrigandonos a repensar permanentemente
estratégias de intervenção que
colmatem as necessidades
diagnosticadas.
Conscientes desta conjuntura, em
2006 fomos pioneiros no concelho,
quanto à constituição de um Gabinete
de Acção Social da Freguesia,
assumindo desde essa altura, de forma
significativa e gradual, responsabilidade
na área da intervenção social, com
a criação de respostas de apoio e
retaguarda às famílias, sobretudo
aquelas que se encontram claramente
num patamar de desvantagem social
e/ou económica.
Os serviços implementados, ao
longo destes anos, encontram-se
em funcionamento na recentemente
inaugurada, Plataforma Solidária de
Alfena: Gabinete de Ação Social,
Gabinete de Inserção Profissional,
Alfena Sénior, Loja Social, Banco Local
de Apoio Alimentar, Banco de Horas e
Acção Voluntária. Concomitantemente,
estamos comprometidos com a
prossecução de uma política social
mais arrojada, que se revista não só de
relações de empatia e de proximidade,
mas que aposte na autonomia e no
empowerment dos agentes da nossa
acção, o que assumidamente nos
responsabiliza quanto à igualdade de
oportunidades.

20 / última
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Município duplica plantação de
árvores nativas na Serra de Santa Justa
O Município de Valongo
tem em curso a época de plantação florestal
2014/2015. Até fevereiro/
março prevê-se plantar na
Serra de Santa Justa cerca
de 9.000 árvores e arbus-

serras e rios

tos autóctones, duplicando
assim o número plantado
nos últimos anos.
Sobreiros, carvalhos-alvarinhos e medronheiros são as espécies mais
plantadas pelos voluntários

regueifa e
biscoito

do projeto, que envolve
a população em geral, as
empresas e as escolas do
concelho. Os funcionários
da Câmara de Valongo
também participam no
projeto e já dedicaram
uma tarde de trabalho à
reflorestação.
As ações de reflorestação da Serra de Santa
Justa decorrem no âmbito
do FUTURO - projeto das
100.000 árvores na Área
Metropolitana do Porto e
são organizadas pela Câmara Municipal de Valongo
e o CRE.Porto, em colaboração com a Junta de
Freguesia de Valongo. As
plantações implicam trabalhos de limpeza e preparação dos terrenos e são
financiadas pelo ON.2.

ardósia

a não perder

trilhos
do paleozóico
14 e 15 de março

campeonato
da europa
enduro extreme
25 e 26 abril

Feira da Regueifa
e do Biscoito
& Mercado
Oitocentista
5 a 7 de junho

brinquedo
tradicional

bugiadas e
mouriscadas

Património
religioso

Bugiadas
e Mouriscadas
24 de junho
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