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Câmara transfere 5,4 milhões
para juntas de freguesia
A Câmara Municipal de Valongo aprovou a 1 de agosto a proposta de condições de celebração dos acordos de
execução, para concretizar a delegação
de competências para as juntas de freguesia, prevista na lei. Os acordos com
as juntas de freguesia de Alfena, Campo e Sobrado, Ermesinde e Valongo
serão válidos durante quatro anos, totalizando o valor global de 5.432.349,02€.
O montante inclui recursos humanos,
financeiros e patrimoniais.
“Esta transferência e descentralização
para as juntas de freguesia é um momento histórico,” afirmou o Presidente
da Câmara Municipal de Valongo, José

Manuel Ribeiro, durante a discussão
da proposta aprovada por unanimidade em reunião de câmara. O autarca
salientou ainda o longo, mas construtivo processo de negociação e diálogo
com todos os presidentes de junta
do concelho para que fosse possível
alcançar um acordo global, colocando em primeiro lugar o interesse das
populações.
Os acordos de execução terão ainda
de ser aprovados pela Assembleia Municipal de Valongo e pelas respetivas
Assembleias de Freguesia.
Depois de ratificados, passam a ser
competências das juntas de freguesia

a gestão e manutenção dos espaços
verdes, a varredura (que inclui limpeza
das vias e espaços públicos, sarjetas,
sumidouros e descarga das papeleiras) e pequenas obras de reparação e
manutenção dos estabelecimentos de
ensino do pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico (substituição
e/ou reparação de vidros, lâmpadas,
fechaduras e dobradiças, autoclismos,
torneiras, louças sanitárias, telhas
partidas, redes de vedação; limpeza
de caleiras, recreios e logradouros e
redes de saneamento; arranjo de mobiliário e resolução de entupimentos e
fugas de água).

Revisão do PDM de Valongo entra na reta final
No âmbito do processo de discussão
pública do Plano Diretor Municipal
(PDM) de Valongo, realizou-se quinta-feira, dia 7 de agosto, no Fórum Cultural de Ermesinde, o fórum de debate
“Resultados da Participação Pública”.

O período de 45 dias úteis para discussão pública da proposta de revisão
do PDM terminou no dia 17 de julho
de 2014. Durante este período foram
registados no GMIME e no Gabinete
do Munícipe um total de 163 parti-

cipações, através de requerimento
e de correio eletrónico. Foram ainda
realizados um total de 106 audiências/
atendimentos, 56 na Câmara Municipal e 50 nas Juntas de Freguesia de
Alfena, Campo, Ermesinde, Sobrado e
Valongo.
O Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro, congratulou-se com a amplitude da participação pública. “É tempo de mudar
de página. Não podemos continuar
a perder oportunidades”, frisou o
autarca, no encerramento do debate,
recordando que o processo de revisão
do PDM se arrastava há 14 anos.
Findo o período de consulta pública,
a aprovação do novo PDM de Valongo depende ainda da conclusão do
relatório de ponderação da discussão
pública e da subsequente elaboração
da versão final da proposta, que será
depois enviada para a CCDR-N para
parecer final. A aprovação da versão
final do PDM compete à Assembleia
Municipal de Valongo.

valongo
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A Mudança faz-se com Mais
e Melhor Descentralização!
Caro/a Munícipe,
No passado dia 1 de agosto fez-se história no Concelho de Valongo, pois, por
unanimidade, a Câmara Municipal aprovou as condições de celebração dos
Acordos de execução para concretizar a
delegação de competências nas Juntas
de Freguesia de Alfena, Campo
JOSÉ MANUEL RIBEIRO e Sobrado, Ermesinde e Valongo,
PRESIDENTE DA CÂMARA
que passarão a ser responsáveis
MUNICIPAL DE VALONGO
pela gestão e manutenção dos
jardins e espaços verdes, pela varredura das ruas e pela realização de pequenas obras de reparação e manutenção nas
escolas tuteladas pela autarquia.
Esta mudança histórica no relacionamento da Câmara
Municipal com as Freguesias do Concelho é resultado de
um processo muito positivo de diálogo e de trabalho, que
colocou no centro das nossas preocupações os problemas
das pessoas, e a solução encontrada pauta-se pela equidade,
pela eficiência e pela coesão territorial.
Esta decisão permite racionalizar e gerir melhor os parcos
recursos públicos existentes, melhorando os serviços prestados
aos cidadãos, através de uma gestão de maior proximidade,
pois esta transferência de competências para as juntas de
freguesia inclui recursos materiais, humanos e financeiros, num
valor global que ultrapassa os 5 milhões de euros em 4 anos.
Acreditamos que o caminho da mudança no Município de
Valongo passa por mais Cooperação e Complementaridade entre todos os atores presentes no nosso território, das
autarquias às coletividades e das escolas às empresas, todos
sem exceção devem estar do lado das soluções, pois só assim
conseguiremos resolver os inúmeros problemas que temos
pela frente, e foi para isso mesmo que todos fomos eleitos!
Aproveitamos para dar pública nota que em Julho se concluiu o processo de discussão pública da proposta de novo
PDM para o nosso Município, e que obteve uma excelente
participação! Foi dado assim, mais um passo com vista à
conclusão deste processo que se arrasta há 14 anos, mas que
é essencial para ganhar maior credibilidade e com isso maior
competitividade na atração de investimento, na manutenção
de empresas no concelho e na regularização de dezenas e
dezenas de conflitos que aguardam essa mudança para virar
a página e encarar o futuro com mais esperança!

Autarquia garante
refeições escolares e
economiza 840.000€
A Câmara Municipal de
em mais de 300.000€ o
Valongo adjudicou o forcusto que o Município tinha
necimento de refeições às
com os protocolos com as
escolas e ao plano de emer- IPSS que asseguravam este
gência de apoio alimentar,
serviço de refeições”.
à empresa ITAU – Instituto
A adjudicação à ITAU
Técnico de Alimentação
ocorre na sequência da
Humana, Lda. nos próximos
decisão do Tribunal Central
três anos letivos, evitando
Administrativo do Norte,
assim o pagamento de uma
de 27/10/2011, que levou
indemnização que poderia
o Município a retomar o
ascender a
concurso
540.000€.
público inter“Este é mais
nacional para
TRIBUNAL
um problema
prestação de
DE CONTAS
que herdamos
serviços de
DÁ RAZÃO
do executivo
fornecimento
anterior e que
de refeições
AO EXECUTIVO
conseguimos
escolares, na
resolver com o
sequência de
Tribunal de Contas a dar-nos
uma ação interposta pela
total razão! Com esta solução ITAU.
ganham todas as partes enEntretanto, o executivo
volvidas, garantindo a todos
camarário terminou com os
um serviço prestado com
protocolos de colaboração
qualidade nos próximos três
com as quatro IPSS que asanos!” salienta o Presidente
seguraram o fornecimento de
da Câmara Municipal de Varefeições escolares e do plano
longo, José Manuel Ribeiro.
de emergência de apoio aliDe acordo com o autarca,
mentar no último ano letivo,
“esta adjudicação do serviço tendo as IPSS sido já ressarcide fornecimento de refeidas com 68.000€, verba que
ções representa uma poufoi atribuída proporcionalpança superior a 840.000€
mente em função do número
para o erário público, uma
de refeições servidas.
vez que se evita uma inA Câmara Municipal de
demnização superior a meio Valongo fornece diariamente
milhão de euros e se reduz
3.500 refeições às escolas.
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Entregues mais nove
habitações sociais

“Férias na Biblioteca”
foram um sucesso
Com o intuito de assegurar uma ocupação salutar dos tempos livres no
período de férias escolares, a Biblioteca Municipal
de Valongo promoveu
nas duas primeiras semanas de agosto a iniciativa
“Férias na Biblioteca”,
partilhando com a comunidade a responsabilidade
da ocupação de tempos
livres das
crianças e
dos jovens.
O projeto
inicialmente
programado
para apenas
uma semana
– de 4 a 8
de Agosto –
teve que ser
estendido por mais uma,
considerando a adesão
verificada, que excedeu
todas as expetativas.
Jovens com idades entre
os 6 e os 12 anos tiveram
a oportunidade de praticar
diversas atividades lúdicas
e criativas, com recurso à
expressão artística sobre
temas relacionados com
a Música, a Química e a
Lite¬ratura. Oficinas de expressão plástica, desenho e

pintura, experiências químicas e workshops de culinária
ou de instrumentos musicais
foram algumas das atividades desenvolvidas com o
objetivo de proporcionar às
crianças experiências divertidas e estimulantes para o
seu desenvolvimento.
Como não podia deixar
de ser, houve ainda espaço
para conhecerem a Biblioteca Municipal (desde
as áreas
destinadas
ao público,
às zonas técnicas) e para
interiorizarem
alguns dados
importantes
sobre o concelho de Valongo (cultura,
ambiente, património, gastronomia, etc.).
Tratou-se de uma iniciativa pioneira que, para além
de permitir a ocupação do
tempo livre, teve como
objetivo fomentar o contacto dos mais jovens com
a Biblioteca Municipal de
Valongo, conferindo desta
forma uma nova dinâmica a
este relevante equipamento
cultural.

A Câmara Municipal de
Valongo entregou mais
habitações sociais, proporcionando a nove famílias
carenciadas do concelho
uma nova vida. Ao realizar
uma cerimónia formal para
entregar as chaves e os
contratos de arrendamento às famílias, a autarquia
pretendeu dar um sinal
de esperança à população
carenciada de Valongo,
onde estão registados mais
de 9.000 desempregados e
metade da população estudantil do concelho recebe
apoio social escolar. Atualmente, estão inscritas 800
famílias para arrendar uma
habitação social em Valongo. Apesar do Município
de Valongo estar impedido
de recorrer ao crédito para
construir novas habitações,
o atual executivo está empenhado na busca de soluções, envolvendo a banca e
o IHRU, para tentar resolver
os casos mais urgentes e
promover o arrendamento privado a custos mais
acessíveis.
A cerimónia formal
de entrega das chaves
realizou-se a 26 de maio
e contou com a presença
do Presidente da Câma-

ra Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro, da
Vereadora da Ação Social,
Cidadania e Igualdade,
Luísa Oliveira, e do presidente do Conselho de
Administração da empresa
municipal Vallis Habita,
Diomar Santos.
Foram entregues nove
habitações, sendo oito
na freguesia de Ermesinde – Empreendimento de
Habitação Social da Palmilheira, Mirante de Sonhos
e Saibreiras – e uma na
freguesia de Sobrado – Empreendimento de Habitação
Social do Baldeirão II. Destas
nove habitações, duas são
de tipologia T1, cinco de
tipologia T2, uma de tipologia T3 e uma de tipologia
T4. As famílias que serão
alvo de realojamento são
oriundas das freguesias de
Campo, Ermesinde, Sobrado
e Valongo.
No final da cerimónia de
entrega de habitações, foi
assinado um contrato de
comodato com a empresa
municipal Vallis Habita, que
passará a ocupar as instalações da autarquia, junto às
Águas de Valongo. Esta medida permite uma poupança
anual de 11 mil euros.
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Inaugurado Centro de Documentação
da Bugiada e Mouriscada
O Centro de Documentação da
Bugiada e Mouriscada já está a
funcionar em pleno, no antigo
Centro Cultural de Sobrado. Trata-se de um espaço interpretativo de
uma das maiores e mais genuínas
manifestações culturais do país - a
festa da Bugiada e Mouriscada,
inserido no plano de salvaguarda
do processo de candidatura à
lista representativa do património cultural e imaterial da
Unesco.
No Centro de Documentação da Bugiada
e Mouriscada, está
disponível em vários
formatos informação temática alusiva à singular manifestação, contribuindo para que os visitantes de
Sobrado compreendam a festa e
sejam cativados a regressar no dia
de S. João ou em qualquer outro
dia do ano. A nova infraestrutura
é também um centro destinado ao
estudo e investigação da Bugiada
e Mouriscada do S. João de Sobra-

do, assim como ponto de ligação
com as suas congéneres festas de
mouros e cristãos, a nível mundial.
Todas as individualidades presentes na cerimónia de inauguração do Centro de Documentação
da Bugiada e Mouriscada salientaram a importância do espaço para
a preservação e divulgação desta
poderosa manifestação cultural.
Marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro,
o Presidente da Junta de
Freguesia de Campo
e Sobrado, Alfredo
Sousa, o Presidente da
Casa do Bugio, António Pinto, o
Presidente da Entidade Regional de
Turismo Porto e Norte de Portugal,
Melchior Moreira, e o antropólogo Paulo Lima, coordenador do
centro.
O centro está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das
09h00 às 13h00 e das 14h00 às
18h00.

Tradição atraíu milhares, apesar da chuva
A chuva incomodou mas
não impediu a Festa da
Bugiada e Mouriscada. Milhares de pessoas vibraram
com a tradição que se realiza há séculos, no dia de S.
João, em Sobrado.
Depois da Procissão, primeiro os Mourisqueiros
(Mouros) e depois os Bugios
(Cristãos) protagonizaram a

Dança de Entrada, acompanhados pela Banda de
S. Martinho de Campo.
As danças de centenas de
Bugios e Mourisqueiros trajados com vestes de veludo
colorido compõem um dos
momentos mais espetaculares da tradição secular e
genuína, que os sobradenses não deixam esmorecer.

A festa durou todo o dia e
incluiu também as Entrajadas, ou seja, a sátira
social. O Largo do Passal
foi o palco principal onde
decorreram os diversos espetáculos cénicos alusivos
à luta de Bugios e Mourisqueiros pela posse de
uma imagem milagrosa de
S. João Baptista. O Jantar,

a Lavra da Praça, a Dança
do Cego ou Sapateirada,
a Dança do Doce, a Prisão
do velho e a Dança do
Santo são os principais
momentos da festa da
Bugiada e Mouriscada, que
também se caracteriza pela
inversão da ordem natural
das coisas, ou seja, faz-se
tudo ao contrário.
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Câmara Municipal de
Valongo celebrou acordo
com Movijovem

Orçamento Participativo Jovem:
Escola Básica de Fijós ganha
nova cobertura
O projeto “Escola Mais Segura e Acolhedora” apresentado pelos alunos da
Escola Básica de Fijós foi o
mais votado pela Assembleia Concelhia Jovem de
Valongo, que decorreu no
passado dia 28 de junho.
O projeto foi apresentado
no âmbito do Orçamento Participativo Jovem
de Valongo (OPJV) e será
executado ainda este ano.
Com os 10 mil euros orçamentados, será construída
uma cobertura que ligará
os diferentes edifícios da
escola de Sobrado.
O OPJV foi votado na
Escola Básica do Valado,
numa Assembleia Concelhia Jovem muito dinâmica e participativa. Foram
votadas 11 propostas.
Apesar de só uma poder
ser concretizada de imediato, os restantes projetos

10.000€
verba atribuída

11

propostas apresentadas

vão permitir ao Executivo
perceber as necessidades
do Município identificadas
pelos jovens.
Além do projeto Escola
mais segura e acolhedora, que venceu com 176
votos, foram sufragados
os projetos VAC – Vestir a Cidade (37), HACHI
(83), Tecnologia e sucesso
(130), Abrir uma nova cortina (99), Sk@’zinde (59),
Arte Urbana por Valongo
(49), Coaching for Junior
Leader’s (35), Renascer de
Couce (129), Um Parque
para tod@s (23) e Escolinha de Férias (90).
“Estamos no caminho
certo”, considera o Presidente da Câmara Municipal
de Valongo, José Manuel
Ribeiro, congratulando-se
com a excelente adesão
da comunidade jovem ao
primeiro OPJV. De acordo
com o autarca, no próximo orçamento camarário
será duplicado o valor a
atribuir ao OPJV.
A primeira edição do
OPJV envolveu 1800 alunos, 67 professores, 60
turmas de 27 escolas e oito
associações concelhias.

A Câmara Municipal de
Valongo está a desenvolver uma campanha de
promoção do Cartão Jovem Municipal. O objetivo
passa por tornar o projeto
mais atrativo para todos
os organismos do concelho envolvidos: jovens,
comerciantes, Município
e Movijovem – entidade
promotora.
O protocolo com a Movijovem foi assinado, dia
23 de maio, no edifício
principal da Vila Beatriz, e
contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, do Vereador da Juventude, Orlando
Rodrigues e dos representantes dos corpos sociais
da Movijovem, Carlos
Nunes e Carlos Pereira.
O acordo entre a autarquia e a Movijovem vai
permitir o funcionamento
de um novo local de aquisição do Cartão Jovem
Municipal. Assim, o cartão, para além de poder
ser adquirido no Gabinete

de Apoio ao Munícipe e
nas Juntas de Freguesia
Concelhias, vai passar a
estar disponível na Casa
da Juventude – Vila Beatriz, em Ermesinde, pelo
valor de 10€. Pretende-se não só aumentar o
número de utilizadores,
mas também duplicar o
número de empresas aderentes, para que os jovens
valonguenses até aos 30
anos possam usufruir de
mais descontos e outras
vantagens. Com o intuito de dinamizar o Cartão
Jovem Municipal no seio
do Concelho, a Câmara
Municipal de Valongo criou
também uma parceria
com a Escola Profissional de Valongo (EPV). A
campanha contou com
a colaboração de quatro
estagiárias do curso de
Técnico de Comunicação, Marketing, Relações
Públicas e Publicidade da
EPV, que sensibilizaram o
tecido empresarial para a
importância da adesão ao
cartão.
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Rua Central da Fervença
vai ser requalificada
As obras na Rua Central da
Fervença, em Campo, estão
prestes a avançar. Aquela artéria que serve várias
empresas da Zona Industrial
de Campo encontra-se em
muito mau estado há vários
anos e tem motivado diversas
reclamações. Considerando
a urgência da intervenção, a
Câmara Municipal de Valongo procedeu a uma revisão
orçamental para que fosse
possível iniciar a empreitada
antes do próximo inverno.
Além da correção do pavimento, o projeto incluirá também a execução da rede de
águas pluviais, assegurando-se assim a manutenção da
via em bom estado durante
mais tempo.
NÓ DO LARGO DO PASSAL
REFORMULADO - SOBRADO

Entretanto, a Câmara
Municipal de Valongo
também procedeu à reformulação do nó no Largo
do Passal, em Sobrado.
A empreitada, com o
valor de 26.877,15€, ficou
concluída a tempo das
Festas de S. João de Sobrado, permitindo desde
então uma maior fluidez
no trânsito e uma melhor
organização da feira.
COBERTURA NA RUA 5 DE
OUTUBRO - ERMESINDE

Os utilizadores da zona de
lazer da Rua 5 de Outubro,
junto à Estação de Ermesinde, usufruem agora de
mais conforto. A Câmara
Municipal de Valongo procedeu à colocação de uma
cobertura que proporciona
sombra ao local muito frequentado, sobretudo pela
população mais idosa.

Aposta na
Prevenção
de Incêndios
Com uma área
florestal de aproximadamente 4.000
hectares, a autarquia
aposta fortemente na
prevenção e na vigilância dos incêndios.
Para o efeito foram
renovados os protocolos com o Instituto de
Emprego e Formação
Profissional (IEFP),
com o Clube Hípico de
Valongo e com o Clube BTT de Valongo.
No âmbito da
parceria com o IEFP,
foram contratados
desempregados de
longa duração que
estão no terreno e
têm como principal
função alertar as
autoridades logo que
os focos de incêndio sejam detetados,
para que sejam mais
rapidamente controlados. Já os praticantes
de hipismo e BTT têm
como missão criar um
efeito dissuasor para
possíveis incendiários
ao criarem movimento
nas serras.
Para além da
vigilância no terreno durante a época
crítica de incêndios, os
Serviços Municipais de
Proteção Civil concretizaram outras ações
de prevenção, designadamente queimadas
controladas em locais
estratégicos para
evitar a propagação
de grandes incêndios
e para facilitar o seu
combate.
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Cordão Humano envolveu
Escola Secundária de Ermesinde
A luta pela requalificação da Escola
Secundária de Ermesinde ganha cada
vez mais força. Toda a comunidade
está mobilizada para defender uma
escola pública de qualidade e sensibilizar o Governo para uma intervenção
urgente.
Nem a chuva desmobilizou a formação do Cordão Humano pela
requalificação da Escola Secundária
de Ermesinde. No passado dia 6 de
junho, alunos, professores e funcionários juntaram-se aos pais e à população em geral e circundaram de mãos
dadas o quarteirão com cerca de dois
quilómetros de perímetro, onde fica localizada a Escola Secundária de Erme-

sinde. Nesta iniciativa que contou com
o envolvimento da Câmara Municipal
de Valongo e da Junta de Freguesia
de Ermesinde participaram autarcas de
todas as cores políticas. Todos exigem
ao Governo uma intervenção urgente
na Escola Secundária de Ermesinde.
“Esta é uma luta justa. É urgente
fazer obras nesta escola”, frisou o
Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro, que
também se juntou ao cordão humano.
“Quem pode resolver este problema é
o Ministério da Educação. Nós fazemos
pressão constantemente”, acrescentou
o autarca.
A Escola Secundária de Ermesinde

TOK’AMEXER VALONGO
com enorme adesão

encontra-se em avançado estado de
degradação, condição que se tem
agravado desde que foram canceladas as obras previstas no âmbito da
intervenção da Parque Escolar, em 2011.
Além da degradação das estruturas
que contêm placas de fibrocimento, o
mobiliário e os equipamentos também
estão obsoletos.
Com cerca de 30 anos, a Escola
Secundária de Ermesinde teria capacidade para acolher até dois mil alunos,
mas atualmente frequentam aquele
estabelecimento de ensino cerca de
1500 alunos, pois muitos optam por
inscrever-se em escolas de concelhos
vizinhos.

Entre os dias 30 de junho e 8
de Agosto, a Câmara Municipal promoveu os Campos de
Férias TOK’AMEXER VALONGO, com uma equipa de
técnicos credenciados, que
tornaram os dias das crianças
mais ativos e memoráveis,
proporcionando momentos
únicos com atividades desportivas lúdicas e recreativas
em prol do seu desenvolvimento pessoal.
Entre diversas atividades realizadas, as crianças
tiveram a oportunidade de
praticar Hóquei em Patins,
Ténis de Campo, Badmínton,
Gira-Vólei, Minigolfe, Zumba,
Patinagem, Natação, Artes

Marciais, visitar uma quinta,
andar a cavalo, fazer pão e
biscoitos ou simplesmente
brincar.
O projeto envolveu mais
de 500 crianças nas duas
modalidades – Férias de
Verão e Férias Desportivas. O
TOK’AMEXER VALONGO tem
como grande objetivo a promoção da conciliação entre
a vida pessoal, profissional
e familiar, que se considera
ter sido atingido. Este projeto
foi um enorme sucesso e
uma vez que todas as vagas
esgotaram a autarquia está
a estudar a possibilidade de
o alargar a todo o verão no
próximo ano.
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1

2

3

4

6

5

7

8

1 - ESCOLA DO CALVÁRIO

3 - ESCOLA DA SAIBREIRAS

5 - ESCOLA DE MIRANTE DE SONHOS

7 - ESCOLA DE LOMBELHO

2 - ESCOLA DA COSTA

4 - ESCOLA DE FIJÓS

6 - ESCOLA DO VALADO

8 - ESCOLA NOVA DO SUSÃO

Escolas requalificadas
No próximo ano letivo, as
crianças das escolas concelhias vão ter mais condições de conforto e segurança. Durante o verão,
a Câmara Municipal de
Valongo lançou um vasto
conjunto de obras de remodelação e conservação
de edifícios escolares.
Destaca-se a intervenção prevista na Escola das
Saibreiras, em Ermesinde,
empreitada orçada em 69
mil euros e há muito re-

clamada pela comunidade
escolar. Será finalmente
substituída a cobertura existente em telha de
fibrocimento por uma
cobertura metálica com
isolamento térmico.
Entretanto, iniciaram-se as obras na Escola
de Lombelho, em Alfena,
para substituir o pavimento
existente em seis salas de
aula e dois arrumos por
pavimento em rolo de vinílico acústico e procedeu-se

à pintura dos espaços. Na
Escola do Susão, em Valongo, foi substiuído o pavimento na área polivalente que atualmente funciona
como sala de refeições da
cantina por mosaico cerâmico anti-derrapante.
Na Escola do Valado, em
Valongo, procedeu-se à
execução de uma parede e
à colocação de uma porta,
à reformulação da instalação elétrica e pinturas. A
Escola de Fijós, em Sobra-

do, foi contemplada com a
reformulação da cantina e
com a adaptação de móveis provenientes de outras
escolas. No Jardim de Infância da Escola da Costa,
em Ermesinde, efetuaram-se pinturas interiores.
As escolas de Mirante de
Sonhos, em Ermesinde, e
do Calvário, em Valongo,
foram beneficiadas com
a reformulação e pavimentação dos respetivos
recreios.
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Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado
Oitocentista 2014 divulgaram produtos de excelência
A Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista
2014 trouxeram ao coração
de Valongo largos milhares
de pessoas, que vibraram
com a iniciativa que teve
como palcos principais o Largo do Centenário e a Praça
Machado dos Santos.
As ruas da cidade engalanaram-se para receber o
mega evento que decorreu
nos dias 13, 14 e 15 de junho.
Na Praça Machado dos
Santos teve início a recriação
do Mercado Oitocentista, a
cargo do Grupo Dramático
e Recreativo da Retorta.

As associações concelhias
garantiram a animação do
certame, onde as principais
empresas do concelho marcaram presença ao longo de
30 stands.
No sábado, dia 14 de
junho, a Feira da Regueifa e
do Biscoito & Mercado Oitocentista 2014 tiveram cobertura televisiva em direto pela
RTP. Sónia Araújo e Hélder
Reis deram a conhecer a
Portugal e ao mundo não
só os reis da gastronomia
valonguense – a regueifa e
os biscoitos, mas também
as Serras de Valongo, a

indústria da Lousa, a Festa
da Bugiada e Mouriscada e
a imponente Igreja Matriz,
entre outras potencialidades
do concelho. A animação
musical do programa Aqui
Portugal contou com a participação dos artistas valonguenses Ukapa, Drop D, VCR
e José Alberto Reis.
No domingo, dia 15 de
junho, o cantor Zé Amaro
protagonizou um espetáculo memorável, que não
desiludiu os milhares de fãs
que mesmo sob um sol escaldante lotaram o Largo do
Centenário.

VENCEDORES
DO CONCURSO
- MELHOR REGUEIFA 1º - VILA BEATRIZ
2º - BISNAGÃO
3º - JÁ FUMEGA 5
- MELHOR BISCOITO DE MILHO 1º - BISCOITOS DIOGO
2º - BISCOITARIA VALONGUENSE
3º - FÁBRICA
DE BISCOITOS AGUIAR

Há Festa na Aldeia levou a Couce milhares de visitantes
No fim de semana de 5 e 6
de julho, o evento Há Festa
na Aldeia levou a Couce
milhares de pessoas, que
usufruíram de variadíssimas
atividades em contacto
com a Natureza.
Slide, arvorismo, canoagem e passeios a cavalo
foram algumas das iniciativas
dinamizadas pela Associação
de Desenvolvimento Rural
Integrado das Terras de Santa
Maria (ADRITEM) em parceria
com o Município de Valongo
e a Junta de Freguesia de

Valongo. A festa incluiu ainda
as típicas banquinhas com
artesanato e petiscos, teatro,
música e dança.
Segundo José Manuel Ribeiro, o sucesso do Há Festa
na Aldeia vem, uma vez
mais, confirmar a vocação
do concelho como primeiro
destino da Área Metropolitana
do Porto para atividades outdoor. Localizada nas margens
do Rio Ferreira, de acordo
com o autarca, “Couce é a
pérola das Serras de Santa
Justa e Pias”.

11 / DESTAQUE
Celebração da
interculturalidade

Inaugurada Loja Interativa
de Turismo de Valongo
A Loja Interativa de Turismo
de Valongo foi inaugurada
dia 13 de junho, ligando o
concelho 24 horas por dia
à rede da Entidade Regional de Turismo do Porto e
Norte de Portugal. A Loja
Interativa de Turismo de
Valongo tem um conjunto
de valências tecnológicas e
interativas, que permitem
através de um toque viajar
não só pelo Município, mas
também pelo Porto e pelo
Norte de Portugal.
Localizada na Rua de S.
Mamede, no edifício dos
antigos Paços do Concelho,
a nova Loja Interativa de
Turismo de Valongo assume-se como um espaço
privilegiado para dar as
boas vindas aos turistas e
promover a cidade, o Porto
e Norte de Portugal. Munícipes e turistas podem usufruir de vídeos promocionais, de um mapa interativo
com pontos de interesse,
roteiros interativos temáticos e vistas virtuais, entre
outras valências. Neste
novo espaço, estão igualmente disponíveis produtos
típicos e identificativos do
Município.

A ardósia, o brinquedo,
a Bugiada e Mouriscada,
a Regueifa e o Biscoito, a
Serra e as igrejas de Valongo são os principais eixos
turísticos de Valongo destacados na Loja Interativa de
Turismo de Valongo.
“Vamos colocar o concelho de Valongo no mapa”,
frisou o Presidente da Câmara Municipal de Valongo,

to. Melchior Moreira ficou
também agradavelmente
surpreendido com o facto
da loja que se caracteriza
pela sua modernidade não
ferir a história do edifício
onde está instalada.
A Loja Interativa de Turismo de Valongo implicou
um investimento de 185 mil
euros, que foi cofinanciado
a 85 por cento por fundos

A Festa do Mundo 2014
– VII Festival pela Interculturalidade realizou-se nos
dias 25 e 26 de julho, das
15h00 às 24h00, no Parque
Urbano e Fórum Cultural de
Ermesinde.
A iniciativa incluiu artesanato, danças variadas,
capoeira, zumba e oficinas
de expressão artística, culminando com o XI Festival
de Folclore da Casa do
Povo de Ermesinde.
Com entrada livre, a Festa
do Mundo 2014 proporcionou uma enriquecedora
troca de experiências não
só aos participantes, mas
também aos visitantes do
evento.
Promovida pela Câmara
Municipal de Valongo
através da Agência para
Vida Local, esta iniciativa é
cofinanciada pelo Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural, através do Fundo Europeu para
a Integração de Nacionais
de Países Terceiros.

Final do ano letivo
da Academia Sénior

José Manuel Ribeiro.
O Presidente da Entidade Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal,
Melchior Moreira, salientou
o trabalho em rede e a
colaboração da autarquia
de Valongo, que permitiu num curto espaço de
tempo concluir este proje-

comunitários. Além do espaço localizado na Rua de
S. Mamede, está também
disponível um posto de
turismo interativo na Praça
Machada dos Santos, que
funciona 24 horas por dia.
Em breve, será colocada
uma estrutura semelhante
na Estação de Ermesinde.

A Semana Cultural da Academia Sénior realizou-se de
12 a 18 de junho. A iniciativa
promovida pela Câmara
Municipal de Valongo incluiu
teatro, música, dança e uma
exposição de pintura e artes
decorativas. O Baile de Gala
Sénior e o Sarau de Dança
foram os momentos mais
altos da iniciativa.
A Semana Cultural da Academia Sénior assinalou o final do ano letivo 2013/2014,
com diversas atividades
abertas à comunidade,
tendo como objetivo dar a
conhecer o trabalho realizado ao longo do ano letivo.
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AS ORIGENS DOS BRINQUEDOS PE-PE E JATO REMONTAM A 1921, QUANDO JOSÉ AUGUSTO JÚNIOR INICIOU A
PRODUÇÃO DE BRINQUEDOS TRADICIONAIS EM ALFENA. OS PRIMEIROS A SER FEITOS COM CHAPA FLANDRES
FORAM AS GAITAS COM ASA E AS ROCAS PARA BEBÉS COM PEDRINHAS ORIUNDAS DO RIO LEÇA.
WWW.FACEBOOK.COM/BRUPLAST | BRUPLAST@CLIX.PT | 220 193 060

Brinquedos Pe-Pe e Jato:
Marcas Míticas de Portugal

O brinquedo tradicional é
uma das marcas mais fortes
do concelho de Valongo,
sendo incontornável a referência às marcas de brinquedos Pe-Pe e Jato, que
ainda hoje se fabricam em
Alfena. Fogões, máquinas
de costura, bonecas articuladas, gaitas, aviões, carros
de polícia e de bombeiros,
bem como os típicos carocha e pão-de-forma são
alguns dos brinquedos feitos
de plástico injetado e de
chapa flandres (proveniente
de latas usadas) que outrora
faziam mais feliz o quotidiano de muitas crianças e que
hoje encantam colecionadores e apreciadores de peças
artesanais e genuínas.

“Enquanto eu puder, o
brinquedo não acaba no
concelho”, garante Júlio
Penela, descendente dos
fundadores das marcas
Pe-Pe e Jato e gerente da
Bruplast – Bruno Penela
Unipessoal, Lda, empresa
detentora destas marcas
registadas. Atualmente,
apenas quatro pessoas
produzem os brinquedos
feitos de plástico injetado e
de chapa flandres. Outrora, chegaram a ser 90, os
trabalhadores naquela que
foi a primeira unidade industrial a produzir brinquedos em série em Portugal,
fabricando milhares e
milhares de brinquedos nas
décadas de 60, 70 e 80.

Hoje em dia, o método
e os moldes mantêm-se
inalterados. É tudo feito
do princípio ao fim, peça
a peça, detalhe a detalhe, na fábrica de Alfena.
Tudo é reciclado, não se
desperdiça nenhuma chapa, nenhum pedacinho de
plástico. O resultado são
peças únicas que testemunham não só a história do brinquedo, mas
também as vivências do
século passado. Comercializados como peças de
artesanato, os brinquedos fabricados em Alfena
assumem-se cada vez
mais em todo o mundo
como uma marca mítica
de Portugal.

13 / EM FOCO
Valongo
acolhe
Europeu
sub-20 de
Hóquei em
Patins
O Campeonato Europeu
de sub-20 de Hóquei
em Patins vai realizar-se
de 6 a 11 de outubro,
em Valongo. “A cidade
que respira hóquei” vai
acolher pela primeira
vez esta competição
internacional de grande
envergadura.
Foram assinados a 29
de julho os protocolos
de organização entre o
Município de Valongo, a
Federação de Patinagem
de Portugal (FPP) e a
Associação de Patinagem
do Porto e de cooperação entre o Município de
Valongo e a Associação
Desportiva de Valongo
(ADV).
“Por natureza aceitamos todos os desafios. O
Valongo sagrou-se campeão Nacional de Hóquei
em Patins. Faz todo o
sentido que a cidade
que se intitula do hóquei
organize este campeonato”, afirmou o Presidente
da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel
Ribeiro, na cerimónia de
assinatura dos protocolos.

Campeões Nacionais
de Hóquei em Patins receberam
Medalha de Valor Desportivo
A Associação Desportiva
de Valongo (ADV) recebeu
no dia 13 junho a Medalha
de Valor Desportivo. Os
Campeões Nacionais de
Hóquei em Patins foram
distinguidos pela Câmara Municipal de Valongo,
numa cerimónia que lotou
o Salão Nobre dos Paços
do Concelho.
O presidente da ADV,
Álvaro Figueira, agradeceu
a distinção e salientou que
foi necessário muito trabalho para conseguir este
título “que é para todos os
valonguenses”.
“Ninguém se vai esquecer da alegria que deram
à cidade e ao concelho. O
hóquei é uma das marcas do nosso concelho”,

afirmou o Presidente da
Câmara de Valongo, José
Manuel Ribeiro.
A equipa de Hóquei da
ADV conquistou o primeiro lugar no Campeonato
Nacional de Hóquei em
Patins na época desportiva 2013/2014. O feito foi
alcançado no passado dia
31 de maio, depois da ADV
vencer o FC Porto por 5-3
no último jogo do campeonato. A atribuição da
Medalha de Valor Desportivo à ADV foi aprovada por
unanimidade pela Câmara
Municipal de Valongo.
A entrega da Medalha de
Valor Desportivo, de prata
laqueada a ouro, honra não
só o feito único alcançado pela ADV – o título de

campeões nacionais, mas
também a participação
da equipa de Valongo na
Liga Europeia e o trabalho meritório na formação
desportiva dos escalões juvenis, que têm conquistado
diversos títulos regionais.
A temporada 2013/14
foi brilhante para a ADV,
que também conquistou
pela primeira vez o título
de Campeão Nacional de
Juniores (Sub-20) de Hóquei em Patins. Na época
passada a ADV conseguiu
ainda o “pleno” regional
ao nível da formação,
conquistando os Campeonatos Regionais de Infantis
(Sub-13), Iniciados (Sub-15),Juvenis (Sub-17) e
Juniores (Sub-20).

BOLETIM MUNICIPAL DE VALONGO . SETEMBRO 2014

Campeonato Nacional
de Trial 4×4 atraiu
milhares de pessoas
Largos milhares de pessoas
rumaram a Valongo para
assistir à terceira prova do
Campeonato Nacional de
Trial 4X4. Num dia que ficou
marcado pelo pó e pelo calor, 33 equipas protagonizaram um espetáculo memorável marcado pelo elevado
nível de competitividade.
Pilotos e navegadores deram
tudo por tudo para que os
seus veículos todo-o-terreno
superassem os obstáculos da
pista com três quilómetros,
montada ao lado Ecocentro
de Valongo.
Os primeiros lugares no
pódio das seis classes foram
ocupados pelas equipas Rui

Policarpo/Ricardo Barreira
(Classe 1), Nélson Sousa/
Miguel Tadeu (Classe 2),
Domingos Dinis/Mickael
Dinix (Absoluto), Rui Querido/Nuno Graça (XL), Paulo
Candeias/Luís Carlos (Super
Proto) e Joel Sousa/Rui Magina (Trofeu Suzuki).
A organização da terceira prova do Campeonato
Nacional de Trial 4X4 esteve
a cargo do Clube Todo-o-Terreno Trilhos do Nordeste,
sob a égide da Federação
Portuguesa de Todo-o-Terreno Turístico Trial e
Navegação 4X4, com o forte
apoio da Câmara Municipal
de Valongo.

I Duatlo BTT Valongo
com 200 participantes
O I Duatlo BTT Valongo
realizou-se a 1 de maio,
com cerca de 200 atletas
inscritos. Mais uma vez,
o concelho de Valongo
afirma-se como um palco
privilegiado para a prática de desportos outdoor,
depois de no primeiro trimestre do ano ter
acolhido campeonatos de
ciclocrosse, enduro e trail
running.
Esta iniciativa foi organizada pelo Clube BTT de
Valongo, pela Federação
Portuguesa de Triatlo, pelo
Clube Zupper, pela Junta
de Freguesia de Valongo e
pela Câmara Municipal de
Valongo.
Com partida e chegada
junto à Biblioteca Munici-

Trail Running nas Serras de Valongo
As Serras de Valongo receberam mais duas grandes provas de Trail
Running. Diogo Fernandes e Lucinda Sousa foram os vencedores do
Trail dos 4 Caminhos, que no passado dia 7 de junho juntou 1.300
corredores nas Serras de Alfena. A 27 de julho as Serras de Santa
Justa e Pias receberam cerca de 800 atletas. Abílio Magalhães e
Joana Almeida venceram o Ultra Trail de Santa Justa, competição
com 55 km de extensão. Armandino Taborda e Isabel Henriques foram os vencedores do Trail com 21 km. A prova de 12km foi ganha
por Henrique Dias e Tânia Covas Costa.

pal de Valongo, as provas
incluíram uma corrida de
5km, uma prova de BTT
com 20km e uma corrida
de 2,5km. O balanço foi
muito positivo. De acordo com a organização do
evento, optou-se por “um
percurso puro e duro, ou
seja, sobretudo em terra
batida, com pouca estrada”.
No I Duatlo BTT Valongo
ficaram classificados em
primeiro lugar os atletas
Abílio Filipe Nunes (Veteranos – individual), António Mesquita (Seniores
masculinos – individual
e geral individual), Tiago
Madureira (Jovens – individual), Elisabete Vilas Boas
(Femininos – individual) e
Filipe Silva (Estafeta).
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Memorial do Ciclismo em Sobrado
O presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, revelou
que vai nascer em Sobrado um núcleo memorial
dos campeões de ciclismo.
“Sobrado ama o ciclismo.
Três filhos da terra já venceram a Volta a Portugal
em Bicicleta. Há 50 anos,
Joaquim Leão foi o primeiro
e mais recentemente Nuno
Ribeiro e Fernando Moreira
também cortaram a meta
da Volta em primeiro lugar”,
salientou o autarca.
“Para manter vivas estas
memórias e agradecer o
apoio da população, os
serviços da autarquia estão
a trabalhar para encontrar
um espaço com dignidade
e desenvolver o projeto de
criação de um núcleo dedicado à memória e à paixão
pelo ciclismo em Sobrado”, revelou José Manuel
Ribeiro, na cerimónia de
homenagem aos atletas da
UC Sobrado, que venceram a Volta a Portugal em
Bicicleta.

“Deram uma grande lição
de dignidade humana. Conseguiram um feito muito
difícil e deram um sinal
correto nos tempos de dificuldades em que vivemos”,
considerou o autarca. José
Manuel Ribeiro anunciou
ainda que vai propor à Câmara Municipal a atribuição
da medalha de mérito à
equipa da UC Sobrado.
O primeiro classificado,
Gustavo Veloso, ofereceu
a camisola amarela a José
Manuel Ribeiro. “Foi uma
vitória de toda a equipa.

Agradeço todo o apoio
prestado”, afirmou o atleta
da UC Sobrado.
Na cerimónia de homenagem aos vencedores da
Volta a Portugal em Bicicleta marcaram também presença o presidente do UC
de Sobrado, Nuno Ribeiro,
que agradeceu o apoio à
equipa que passou por uma
fase difícil, e o presidente
da Junta de Freguesia de
Campo e Sobrado, Alfredo
Sousa. “Adorei ver a vossa
capacidade de entreajuda
na equipa. Demonstraram
que com poucos meios
conseguiram”, salientou o
autarca de Sobrado.

Joaquim Leão
homenageado
A UVP-FPC, a AC
Porto, a Câmara Municipal de Valongo e
a Junta de Freguesia
de Campo e Sobrado
promoveram a 6 de
setembro, o Grande
Prémio Internacional
Joaquim Leão. Cerca
de 150 ciclistas sub20
competiram numa
prova cujo percurso
incluiu as 5 freguesias
do concelho
e onde foi
homenageado
o sobradense
Joaquim
Leão, que
há 50
anos foi
o grande
vencedor
da Volta a
Portugal.
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Retorta conquistou
sete prémios na
Mostra de Teatro
Amador de Valongo
Após dois meses de intensa dedicação à arte de
representar, a Mostra de
Teatro Amador do Concelho de Valongo terminou
a 24 de maio na Casa de
Espetáculos do Fórum
Cultural de Ermesinde,
com lotação esgotada. A
Mostra terminou com a
apresentação do espetáculo “Vivenciar…” criado
exclusivamente para o
encerramento da Mostra e
levado a palco por atores
formados pelo ENTREtanto
Teatro, sob a orientação
de Júnior Sampaio.
Os prémios criados para
incentivar as 12 associações que aceitaram o
desafio de participar na
edição de 2014 foram
atribuídos ao longo do
espetáculo. Foram distinguidas com um troféu em
lousa as categorias: Melhor
Luminotecnia, Melhor
Música/Sonoplastia, Melhor
Cenografia, Melhor Figurino, Melhor Ator, Melhor
Atriz, Melhor Encenação e
Melhor Espetáculo.
O prémio para a Melhor
Cenografia foi atribuído
aos Batatas com Salsichas
da Associação Cultural –
Cabeças no Ar e Pés na
Terra, que apresentaram
a peça “Chuva Real”. Com
a peça “Óculos de Sol” o
Grupo Dramático e Recreativo da Retorta conquistou
os restantes sete troféus.
No final da entrega dos
prémios, o presidente
da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro, salientou a força do
teatro amador no concelho
e agradeceu o empenho
das associações.

Feira do Livro e das Artes
do Concelho de Valongo

A Feira do Livro e das
Artes do Concelho de
Valongo realizou-se de 9
a 13 de julho, no Parque
Urbano de Ermesinde. Pela
primeira vez, o certame
dedicado à promoção do

livro e da leitura incluiu
também espaços dedicados às artes e à gastronomia. O evento decorreu
ao longo de três espaços
complementares e foi oficialmente inaugurado pelo

vice-presidente da Câmara Municipal de Valongo,
Sobral Pires.
Ao apostar nas artes e na
gastronomia em parceria com associações e
artesãos do concelho, a
autarquia conseguiu incutir
ainda mais dinamismo a
um evento conceituado e
dignificador de um Município em crescente atividade
cultural.
O programa de animação
Feira do Livro e das Artes
do Concelho de Valongo
incluiu apresentações de
livros, música e teatro.
Destacaram-se também
as oficinas de expressão
plástica alusivas à Bugiada,
aos Biscoitos de Milho e às
“Histórias em Lousa”.

Ação de formação do Entretanto Teatro
foi um sucesso
Contrariando o título do
espetáculo, “Porque estão
os teatros vazios”, no passado dia 01 de agosto, o
Centro Cultural de Campo
encheu-se para assistir ao
espetáculo final de formação em teatro promovida
pelo Entretanto Teatro e

pela Câmara Municipal de
Valongo. Cerca de três dezenas de formandos, entre
iniciados e avançados, passaram com distinção neste
exame que comprovou,
uma vez mais, a genialidade de Júnior Sampaio na
criação e encenação.

No final do espetáculo, Júnior Sampaio, diretor artístico do Entretanto Teatro, e
José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal
de Valongo, entregaram
a todos os formandos o
certificado de frequência
nesta ação de formação.

valongo
transparente
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CONSULTE A VERSÃO INTEGRAL
DESTES DOCUMENTOS
EM WWW.CM-VALONGO.PT

EDITAL N.º 46/2014
REUNIÃO DE 23/05/2014
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 abertura de um
período de discussão pública
da revisão do Plano Diretor
Municipal de Valongo;
2. Deliberou por maioria,
com um voto contra do
senhor vereador eleito pela
CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a prestação de Contas do Município de Valongo
do ano 2013;
3. Deliberou por maioria,
com uma abstenção do
senhor vereador eleito pela
CDU, Adriano Soares Ribeiro
aprovar o documento de
Prestação de Contas de
2013, dos SMAES;
4. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.º
32/2013(07) em nome de
Bernardino Ribeiro Marinho,
Rua da Serra, n.º 2390 – Alfena - execução de obras de
conservação necessárias à
correção de más condições
de segurança e salubridade
do imóvel;
5. Deliberou por unanimida-

de, aprovar a representação
do Município no Conselho
Geral do Agrupamento de
Escolas de Alfena;
6. Deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição
de auxílios económicos para
Livros e Material Escolar –
Joana Manso Castanheira
Cruz;
7. Deliberou por maioria,
com uma abstenção do
senhor vereador eleito pela
CDU Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a proposta de atribuição de subsídio à Confraria do Senhor dos Passos de
Valongo;
8. Deliberou por unanimidade, aprovar o Protocolo de
cooperação “CRE_Porto” –
Renovação para 2014;
9. Deliberou por unanimidade, aprovar a alteração de
sinalização de trânsito na
Rua São João e Rua Bom
Samaritano, em Ermesinde;
10. Deliberou por unanimidade, aprovar a alteração da sinalização vertical
no cruzamento da Rua do
Carvalhal com a Rua da
Palmilheira, na Freguesia de
Ermesinde;
11. Deliberou por unanimidade, aprovar a proposta
de Regulamento Interno
para o Campo de Férias –
TOK’AMEXER VALONGO;
12. Deliberou por unanimidade, aprovar o Projeto Educativo Municipal de Valongo;
13. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo
n.º 1/2014(07) em nome de
Maria Fernanda Oliveira Baltarejo, Rua 1.º de Maio, n.º
602, r/ chão esq.º - Campo
e Sobrado, Vistoria de segurança e salubridade/ordem
de execução de obras de
conservação;
14. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo
n.º 1024/1969 em nome de
Competra - Cooperativa de
Construções do Pessoal dos
Transportes Coletivos, SCRL,
Rua Álvares Cabral, n.º 27 (
lote 40 ) – Valongo - Vistoria de segurança e salubridade/ordem de execução de
obras necessárias à correção
de más condições de segurança e salubridade;

15. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.º
628-OC/1982 em nome de
Carlos Gonçalves da Rocha Ribeiro, Rua D. António
Castro Meireles, n.ºs 200 a
220 e Rua da Igreja, n.ºs 36
a 46 – Ermesinde - Vistoria
de segurança e salubridade/ordem de execução
de obras de conservação
necessárias à correção de
más condições de segurança
e salubridade;
16. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.º
129-OC/1997 em nome de
Máximo Solo – Sociedade de
Investimentos Imobiliários,
Ld.ª, Rua Eng.º Armando
Magalhães, n.º 274 - 5.º
frente – Ermesinde - Vistoria
de segurança e salubridade/
ordem de execução de obras
de conservação;
17. Deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para
colocação de passadeira pedonal na Rua Santo André,
em Sobrado, na freguesia de
Campo e Sobrado - Anulação da deliberação tomada
sobre o assunto em reunião
de 2014.01.29 - Aprovação
da proposta de sinalização
vertical e horizontal;
18. Deliberou por unanimidade, aprovar a proposta
de colocação de sinalização
vertical – trânsito proibido – dias de feira exceto
moradores, Largo do Passal
e arruamentos adjacentes
em Sobrado, na freguesia de
Campo e Sobrado;
19. Deliberou por unanimidade, aprovar a licença de
táxi n.º 02 – António Monteiro & C.ª, Lda. - Pedido de
substituição de viatura;
20. Deliberou por maioria, com quatro votos
contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo
PS, Presidente da Câmara
Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, Vice-Presidente Eng.º
José Augusto Sobral Pires,
Dr.ª Luísa Maria Correia
de Oliveira e Dr. Orlando
Gaspar Rodrigues, e com
quatro votos contra dos/a
senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr.
João Paulo Rodrigues Balta-

zar, Dra. Maria da Trindade
Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos e Eng.º Hélio Fernando
da Silva Rebelo, reprovar
a proposta de deliberação,
apresentada pelo vereador
eleito pela CDU, Senhor
Adriano Ribeiro, contra a
privatização ou concessão a
privados da Metro do Porto
e da STCP;
EDITAL N.º 50/2014
REUNIÃO DE 08/05/2014
1. Deliberou por unanimidade, aprovar a abertura
de concurso público para a
concessão da utilização de
um edifício destinado à instalação de cafetaria/snack-bar e esplanada sito na
Serra de Santa Justa, junto
à Capela, em Valongo;
2. Deliberou por unanimidade, aprovar a alienação de
três máquinas pesadas;
3. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.º
33-VL/1983 em nome de
José Dias dos Santos, Rua
Vale de Amores Valongo,
receção definitiva das obras
de urbanização e libertação
da caução;
4. Deliberou por unanimidade, aprovar o campeonato
Nacional de Trial 4x4 – prova de Valongo – 17 e 18 de
Maio/2014.
EDITAL N.º 54/2014
REUNIÃO DE 15/05/2014
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 adjudicação da
venda de madeira variada
oriunda de abates e derrubes de árvores ornamentais;
2.Deliberou por maioria, com
quatro abstenções dos/a
senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr.
João Paulo Rodrigues Balta-
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zar, Dra. Maria da Trindade
Morgado do Vale, Dr. Manuel
Marques Nogueira dos Santos e Eng.º Hélio Fernando
da Silva Rebelo, aprovar
a proposta de aditamento
ao contrato de concessão
da utilização de um edifício destinado à instalação
e exploração de cafetaria/
snack-bar e esplanada, sito
na Quinta da Vila Beatriz,
em Ermesinde;
3. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.º
166-OC/1980 em nome de
Fernando Ferreira Nogueira,
Rua Rodrigues de Freitas,
n.ºs 1194/1202/1208/1216
– Ermesinde - 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 482-OC/1981 em nome
de Dalila Pereira da Silva
Santos, Rua Dr. João Rangel,
n.º 45, 7.º frente esquerdo
– Ermesinde - Vistoria de
segurança e salubridade /
ordem de execução de obras
de conservação;
5. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo
n.º 447-OC/1987 em nome
de EMPARCON – Empreendimentos, Participações e
Construções, Ld.ª, Travessa
Dr. Luís Ramos, n.ºs 50-56
e 80 – 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 o processo n.º
358-OC/1988 em nome de
Agostinho Moreira da Silva,
Rua de Cabeda, n.º 520
– Ermesinde - Vistoria de
segurança e salubridade/ordem de execução de obras
de conservação necessárias
à correção de más condições de segurança e salubridade (fração “a”);
7. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.º
286-OC/1993 em nome de

PROJEVIL – Projetos e Construções, Ld.ª, Rua da Várzea,
n.º 281 – Alfena - 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 o processo n.º
12/2013(07) em nome de
Domingos António Marques
Cavadas, Largo do Monte
(Palmilheira), n.º 90 – 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 de
obras nº 29-OC/2008 em
nome de PORTCONTRAT –
Promoções Imobiliárias, Ld.ª,
Rua Rainha Santa Isabel,
280,304,306,318,320,332 e
334 – Valongo - Declaração
de caducidade da licença
administrativa;
10. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo de
obras n.º 155-OC/2011 em
nome de ECOCICLO – Energia e Ambiente, S.A, Lugar
de Cabeda – Alfena - Licença administrativa para obras
de ampliação de estabelecimento industrial;
11. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo
n.º 40-OC/2013 em nome
de VODAFONE Portugal –
Comunicações Pessoais,
S.A, Rua António Pimenta
Elias – Valongo - Pedido de
receção provisória das obras
de urbanização e redução
da caução.
EDITAL N.º 55/2014
REUNIÃO DE 22/05/2014
1. Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
de auxílios económicos para
alimentação - Ação Social
Escolar;
2. Deliberou, por unanimidade, aprovar a corrida e
caminhada solidária de Sobrado – 1 de junho de 2014;
3. Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido
de atribuição de lugar de

estacionamento privativo
para pessoa com mobilidade condicionada – Leonor
Afonso da Costa Ferreira;
4. Deliberou, por unanimidade, aprovar a revogação
de doação de terreno ao
Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça
destinado à construção de
um Palácio de Justiça e sua
aquisição a título gratuito
para integração no património Municipal.
EDITAL N.º 58/2014
REUNIÃO DE 29/05/2014
1. Deliberou, por maioria,
com uma abstenção do
senhor vereador eleito pela
CDU Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a subscrição da Carta da Governação a vários
níveis da Europa;
2. Deliberou, por maioria,
com quatro abstenções dos
senhores vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Rodrigues Baltazar,
Dr.ª Maria Trindade 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 a 4ª Alteração do
orçamento e 4ª alteração
das grandes opções do plano, do ano 2014;
3. Deliberou, por unanimidade, aprovar a coorganização
do III Torneio de minibasket
do A C Alfenense;
4. Deliberou, por unanimidade, aprovar a fase final
campeonato nacional basquetebol de sub 16 feminino;
5. Deliberou, por maioria,
com uma abstenção do
senhor vereador eleito pela
CDU Adriano Soares Ribeiro, aprovar o aditamento
ao Regulamento Interno
para Campo de Férias –
TOK`AMEXER VALONGO;
6. Deliberou, por unanimidade, aprovar o processo
n.º 120-OC/1998 em nome
de Adão Lopes e Filhos,
Lda, Rua Augusto César
Mendonça, 36 e 40 – 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 265-OC/1999 em nome
de Sociedade de Construções Almerindo Carneiro,
Lda, Rua Dr. Joaquim Maia
Aguiar, 108 a 114 – Ermesinde – 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 o processo n.º
499-OC/1986 em nome de
Domingos Fernando Marques
Teixeira, Rua da Cancela,
205, ap.30 – Ermesinde
– Vistoria de segurança e
salubridade / ordem de execução de obras de conservação;
9. Deliberou, por unanimidade, aprovar o processo
n.º 8/2014 (07) em nome de
Vitor Manuel Lopes dos Reis,
Travessa do Pinheiro, 82 e
84 – Ermesinde – Vistoria
de segurança e salubridade/ ordem de execução de
obras de conservação;
10. Deliberou, por unanimidade, aprovar o processo n.º
12/2014 (27) em nome de
Vitor Moreira da Rocha Reis,
Rua Santa Helena – Valongo – Ordem de execução
de trabalhos necessárias à
correção de más condições
de segurança do local;
11. Deliberou, por unanimidade, aprovar o processo
n.º 150-OC/2005 em nome
de Nelson Gonçalves Faria,
Lugar do Baldeirão – lote 3
– Campo e Sobrado – Declaração de caducidade da
licença especial n.º 15/2012
(construção de edificio de
habitação unifamiliar);
12.
Deliberou, por
unanimidade, aprovar o
processo de obras n.º
128-OC/2009 em nome de
FIELINVEST, Investimentos
Hoteleiros e Outros Lda.,
Lugar da Gandra (Lagueirões) – Valongo – Declaração de caducidade da
licença administrativa;
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13.
Deliberou, por
unanimidade, aprovar o
processo de obras n.º 133OC/2012 em nome de Dino
Daniel Gomes Ribeiro, Rua
dos Prados – Alfena – Declaração de caducidade do
ato que aprovou o projeto
de arquitetura.

EDITAL N.º 63/2014
REUNIÃO DE 05/06/2014
1. Deliberou, por maioria, por escrutínio secreto,
aprovar o procedimento
disciplinar, com quatro votos
a favor, quatro votos em
branco e um voto contra;
2. Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de
auxílios económicos destinados à aquisição de livros
e material escolar a alunos
carenciados do 1.º Ciclo do
Ensino Básico/ 3.ª fase Ano letivo 2013/2014;
3. Deliberou, por unanimidade, aprovar a pavimentação
da Rua Rainha Santa Isabel
(parte) – Valongo - aprovação da estimativa de custos
e da execução da obra por
administração direta;
4. Deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de
colaboração para a Construção, Conservação e Reparação de Redes de Águas Pluviais ”Execução de Rede de
Águas Pluviais na Travessa
de Solgidro, em Valongo;
5. Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição da
Medalha de Valor Desportivo
à Associação Desportiva de
Valongo;
6. Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de
apoio financeiro à Associação Desportiva de Valongo;
EDITAL N.º 65/2014
REUNIÃO DE 19/06/2014
1. Deliberou, por unanimidade, aprovar a renda resolúvel de habitações vagas no
EHS Pereiras, Valongo;
2. Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
protocolo de colaboração
a celebrar entre a Universidade Lusófona do Porto
e a Câmara Municipal de

Valongo;
3. Deliberou, por maioria,
com três abstenções dos
senhores Vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Baltazar, Dr. Manuel
Nogueira dos Santos e Eng.
Hélio Rebelo, aprovar a
prestação de contas consolidadas do Município de
Valongo do ano 2013;
4. Deliberou, por maioria,
com três abstenções dos
senhores Vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Baltazar, Dr. Manuel
Nogueira dos Santos e Eng.
Hélio Rebelo, aprovar a 1ª
revisão do orçamento e 1ª
revisão das grandes opções
do plano, do ano 2014;
5. Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos
senhores Vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Baltazar, Dr. Manuel
Nogueira dos Santos e
Eng. Hélio Rebelo, aprovar
a proposta de celebração
de contrato promessa com
a empresa ITAU, SA. no
âmbito do concurso público
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;
6. Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos
senhores Vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Baltazar, Dr. Manuel
Nogueira dos Santos e Eng.
Hélio Rebelo, aprovar o
Concurso público com publicação no jornal oficial da
união europeia 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 –
adjudicação;
7. Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
de atribuição de subsídio à
Confraria de Santa Justa;
8. Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
de atribuição de subsídio à

Fábrica da Igreja de Ermesinde – Festas em honra de
S. Lourenço;
9. Deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio às
associações participantes
nas Marchas Populares de S.
João 2014;
10. Deliberou, por maioria,
com três abstenções dos
senhores Vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Baltazar, Dr. Manuel
Nogueira dos Santos e Eng.
Hélio Rebelo, aprovar a
Proposta para acerto dos
valores dos Contratos - Programa de desenvolvimento
Desportivo 2013/2014;
11. Deliberou, por maioria,
com três abstenções dos
senhores Vereadores eleitos
pelo PSD/PPM, Dr. João
Paulo Baltazar, Dr. Manuel
Nogueira dos Santos e Eng.
Hélio Rebelo, aprovar a
proposta de denúncia de
protocolo de colaboração.
EDITAL N.º 68/2014
REUNIÃO DE 26/06/2014
1. Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
celebração de Protocolo de
Cooperação entre a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em
Automóveis Ligeiros e a Câmara Municipal de Valongo;
2. Deliberou, por unanimidade, aprovar o processo
n.º 267-OC/1998 em nome
de Hogar-Sur (Portugal) –
Construções, Investimentos,
S.A., rua Vale da Pinha, 37
a 85 e rua Cidade Trelaze,
221 a 231, Valongo - 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 4.º “Encontro
de Clássicos” – proposta
de coorganização com este
município – dias 19 e 20 de
julho de 2014 - Amigos dos
Clássicos de Valongo;
4. Deliberou, por unanimidade, aprovar a Concentração
Motard em Campo – 11, 12 e
13 de julho de 2014;
5. Deliberou, por unanimi-

dade, aprovar o torneio de
verão César Fidalgo;
6. Deliberou, por unanimidade, aprovar a festa de S.
João – Coorganização;
7. Deliberou, por unanimidade, aprovar o Evento de
Dança – Lipor;
8. Deliberou, por unanimidade, aprovar a transmissão da
licença de táxi n.º 12 para
a empresa Táxis Rodoporto,
Lda. – Autorização;
9. Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
emissão de parecer favorável ao Projeto de Lei n.º
584/XII (Criação da Freguesia de Campo, Concelho de
Valongo, Distrito do Porto),
da iniciativa do Partido Comunista Português;
10. Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
emissão de parecer favorável ao Projeto de Lei n.º
585/XII (Criação da Freguesia de Sobrado, Concelho de
Valongo, Distrito do Porto),
da iniciativa do Partido Comunista Português.
EDITAL N.º 70/2014
REUNIÃO DE 03/07/2014
1. Deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação
do concurso público para
a concessão da utilização
de um edifício destinado à
instalação e exploração de
cafetaria/snack-bar e esplanada sito na Serra de Santa
Justa, junto à Capela, em
Valongo;
2. Deliberou, por maioria, com quatro votos
contra 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 Dr. César Ferreira,
reprovar a 5ª Alteração do
orçamento e 5ª alteração
das grandes opções do plano, do ano 2014;
3. Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo
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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 proposta
para celebração de Protocolo de Cooperação com a
Associação Desportiva de
Valongo do Campo de Férias
TOK’AMEXER VALONGO Férias Desportivas;
4. Deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura
às medidas disponibilizadas
pelo IEFP- Ano letivo 20142015;
5. Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª Grande
Caminhada de Valongo – 6
de julho;
6. Deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de
doações – Biblioteca Municipal de Valongo.
EDITAL N.º 72/2014
REUNIÃO DE 10/07/2014
1. Deliberou, por maioria,
com um voto contra do
Senhor Vereador eleito pela
CDU, Dr. César Ferreira,
aprovar Contrato de Urbanização a Celebrar entre
o Município de Valongo, a
JMR – Prestação de Serviços para a Distribuição, S.
A. e a Novimovest – Fundo
de Investimento Imobiliário,
com vista ao acolhimento da
Plataforma Logística da Jerónimo Martins, em Alfena;
2. Deliberou, por maioria,
com quatro abstenções dos
Senhores Vereadores eleitos
pelo PSD/PPM Dra. Maria da
Trindade Vale, Dr. Nogueira dos Santos, Eng.º Hélio
Rebelo e Dra. Ana Isabel
Pereira e uma abstenção
do Senhor Vereador eleito
pela CDU, Dr. César Ferreira,
aprovar 5ª Alteração do orçamento e 5ª alteração das
grandes opções do plano, do
ano 2014;
3. Deliberou, por unanimidade, aprovar o 3º Trail
St.ª Justa – 27 de julho de
2014 ;
4. Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
sinalização vertical e horizontal elaborada para o en-

troncamento da Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira
com a Rua da Doneilhe e
a Rua Vale de Amores, na
Freguesia de Valongo.
EDITAL N.º 73/2014
REUNIÃO DE 17/07/2014
1. Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração
de caducidade da licença
administrativa- ampliação
de habitação unifamiliar –
Processo n.º 285-OC/1996
em nome de Joaquim da
Silva – Local: Rua Elias
Garcia, 1640, 1642 e 1646,
Ermesinde;
2. Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração
de caducidade da licença
administrativa – construção
de habitação unifamiliar Processo n.º 168-OC/2008
em nome de Manuel António Fernandes Paiva - Local – Rua do Souto, nº 241,
Alfena;
3. Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de
caducidade da licença administrativa – obra inacabada
- Processo n.º 92-OC/2009
em nome de Ricardo Daniel
de Almeida Moreira - Local
– Rua da Escola Secundária,
n.ºs 430 e 446, Alfena;
4. Deliberou, por unanimidade, aprovar a realização
do campeonato europeu de
hóquei em patins no escalão
sub20;
5. Deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização
da elaboração do plano de
emergência e evacuação
pelos serviços camarários,
para as festas em honra de
S. Lourenço;
6. Deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização
de substituição de viatura
– Licença de táxi n.º 18 da
empresa Táxis Rodoporto,
Lda.;
7. Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
de lugar de estacionamento
privativo para pessoa com
mobilidade condicionada –
Adolfo Osório Gonçalves;
8. Deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de
colaboração entre Joaquim
de Sousa Marques e o Mu-

nicípio de Valongo – construções e pavimentações
– Rua da Fervença (antiga
estrada);
9. Deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação de
diversas peças do autocarro
Volvo PO-31-62.
EDITAL N.º 74/2014
REUNIÃO DE 24/07/2014
1. Deliberou, por maioria,
com quatro votos contra
dos senhores vereadores
eleitos/a 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, Senhor Adriano Ribeiro, pelo Senhor Presidente
da Câmara, Dr. José Manuel
Ribeiro, foi utilizado o voto
de qualidade, aprovar o
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;
2. Deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura
de concurso público para
a concessão do direito à
ocupação e exploração de
um quiosque sito na Praça
Machado dos Santos em
Valongo;
3. Deliberou, por unanimidade, aprovar a vistoria de
segurança e salubridade o
processo n.º 17/2014(07)
em nome de Luciano Silva
Carvalho -Local – Rua da
Costa, n.º 665 – Ermesinde;
4. 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 o processo n.º 11/2014
(07) em nome de Maria Susana Ferreira Ribeiro - Local
– Travessa Bartolomeu Dias,
12 cave – 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 o processo n.º
607-OC/1982 em nome de
Aurélio Rodrigues Ferreira Local – Rua Fontes Pereira
de Melo, 60, 62, 64 e 74 –
Ermesinde;
6. Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração
de caducidade da licença
administrativa – construção
de habitação multifamiliar
com comércio o processo
n.º 470-OC/1999 em nome
de Perto da Orla Promoção
Imobiliária, Lda. - Local –
Rua da Queimada – Valongo;
7. Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração
de caducidade da licença
administrativa, e reconhecimento do interesse na conclusão da obra – construção
de habitação unifamiliar o
processo n.º 346-OC/2003
em nome de David Paulo de
Carvalho Malheiro - Local –
Cavada de São Bartolomeu,
570 – Valongo;
8. Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração
de caducidade de comunicação prévia e libertação da
garantia bancária (abertura
de valas e instalação de
infraestruturas) Processo n.º
24-OC/2013 em nome de
Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S. A. Local – Rua Alto da Passagem – Valongo ;
9. Deliberou, por unanimidade, aprovar as atividades
de animação e de apoio à
família: cálculo das comparticipações familiares para o
ano letivo 2014-2015 - Educação Pré-Escolar;
10. Deliberou, por maioria, com uma abstenção do
Senhor Vereador eleito pela
CDU, Adriano Ribeiro, aprovar a proposta de atribuição
de subsídio à Comissão de
Nª Srª da Saúde e Santa
Eufêmea, S. Bartolomeu e
Nª Srª da Encarnação;
11. Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
de um topónimo na freguesia de Valongo;
12. Deliberou, por unanimi-
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dade, aprovar a colocação
de sinalização vertical Sinal (mod. H4) - via pública
sem saída - Entroncamento
da Rua Nossa Senhora da
Paz com a Rua da Vinha
(Lugar do Reguengo) - Alfena;
13. Deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação
de separador elítico, em
lancis de granito preenchido
com betonilha esquartelada
no cruzamento da Rua Humberto Delgado, com a Rua D.
Afonso Henriques e Travessa
Miguel Torga, em Ermesinde
- Aprovação da colocação
de separador elítico e respetiva sinalização vertical;
14. Deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de
Regulamento do Funcionamento da Componente de
Apoio à Família na Rede
Pública da Educação Pré-Escolar do Município de
Valongo e submissão à discussão pública;
15. Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração
de Protocolo de Cooperação
com a Associação Desportiva de Valongo no âmbito
do Campeonato Europeu de
Hóquei em Patins escalão
Sub 20;
16. Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração
de Protocolo com a Federação de Patinagem de Portugal no âmbito do Campeonato Europeu de Hóquei em
Patins escalão Sub 20.
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 unanimi-

dade, 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 sinali-

zação 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.

BOAS
CONTAS
AUTARQUIA
REDUZ PRAZO
DE PAGAMENTOS

A Câmara Municipal de
Valongo reduziu em 79
dias os prazos de pagamento a fornecedores.
Atualmente o prazo
médio de pagamento é
de 56 dias. Em Outubro de 2013, era de 139
dias. Esta medida de
gestão implica a eliminação de uma elevada
despesa com juros de
mora e transmite às
empresas confiança
para que possam trabalhar com o Município
e oferecer preços de
mercado pelos serviços
prestados.

TRANSPARÊNCIA
REUNIÕES PÚBLICAS
ÀS QUINTAS-FEIRAS

Todas as reuniões da
Câmara Municipal de
Valongo são públicas
e realizam-se semanalmente às quintas-feiras, pelas 15h30,
no Salão Nobre dos
Paços do Concelho. As
ordens de trabalhos,
assim como eventuais
alterações da data das
reuniões são oportunamente divulgadas não
só através da afixação
de editais, mas também nas páginas de
Internet e de Facebook
do Município de Valongo (www.cm-valongo.
pt e facebook.com/
municipio.valongo).

valongo
plural
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BLOCO DE ESQUERDA
ENCERRAMENTO
SU É IRRESPONSÁVEL!

CDS-PP
A IMPORTÂNCIA DO PDM
ESPECIALMENTE EM VALONGO

CDU
A CDU MOSTRA ESTAR AO LADO
DA POPULAÇÃO DE VALONGO

NUNO MONTEIRO

ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA

GRUPO MUNICIPAL

O Bloco de Esquerda entende que a
proximidade e a facilidade de acesso aos
cuidados de saúde são condições fundamentais para a qualidade dos serviços a
que os cidadãos têm direito.
O encerramento do Serviço de Urgência é mais uma machadada deste
Governo no Serviço Nacional de Saúde,
configurando-se como mais um favor prestado aos grupos privados que
actuam neste sector, em detrimento das
pessoas.
Entre os argumentos que já ouvimos
no passado para o encerramento de
outros serviços hospitalares no concelho
está uma alegada baixa afluência de
utentes aos serviços. Trata-se de um
argumento falacioso, pois as pessoas
vão-se afastando das urgências públicas
devido ao escandaloso aumento das
taxas moderadoras, que atiram para fora
do sistema os cidadãos mais vulneráveis,
que necessitam de cuidados de saúde
mas que não têm como os custear e
pelo esvaziamento de que tem sido alvo
o Polo de Valongo do Hospital de S.
João. Obrigar as pessoas a uma deslocação maior, para o Hospital de S. João,
significa que alguns utentes que ainda
conseguem recorrer ao Serviço Nacional
de Saúde com grande sacrifício financeiro, deixarão de o fazer porque têm
agora um custo acrescido com deslocações, numa altura em que os próprios
transportes públicos estão cada vez mais
caros. Por outro lado, os cidadãos que
têm capacidade financeira para pagar os
cuidados de saúde, são empurrados para
o sector privado, pois, feitas as contas
às taxas moderadoras e às despesas de
deslocação, poderão sentir-se tentados
a abdicar do direito à saúde pública e de
qualidade.

Um PDM (Plano Diretor Municipal) é o
documento de maior importância na
organização de um Concelho. É ele
que define os usos a dar aos solos, os
desenhos das redes urbanas e redes
de transporte, as necessidades de
equipamentos sociais, mas também
identifica as restrições de utilidade
pública.
O actual PDM de Valongo foi aprovado em 1995, ou seja, há quase 20
anos. Está em revisão há 15.
Há famílias e comerciantes a quererem legalizar as suas casas e estabelecimentos. Há investimentos em
standby. Há candidaturas a apoios
comunitários travados. E tudo isto
porque ainda não temos o novo PDM
aprovado.
O processo de aprovação do PDM é
muito simples. A Câmara Municipal elabora e a Assembleia Municipal aprova.
Esta decisão, que deve ocorrer nos
próximos meses, é essencial para o
futuro de Valongo pois permitirá a
fixação de novos habitantes, a criação
de pequenos negócios e a instalação
de grandes aglomerados empresariais (como os previstos para Alfena e
Campo).
A fixação destas empresas é uma
fonte de receita para o Município e
demonstra a capacidade de atrair
investimentos, mas sobretudo – e para
nós é o mais importante – são fontes
de criação de emprego em Valongo!
É preciso que haja consciência social
deste facto no momento das diferentes forças políticas decidirem. O novo
PDM substituirá um documento com
20 anos, caduco, poeirento e que não
defende as necessidades actuais de
Valongo.

Após a imposição, por parte do Governo, da
agregação das freguesias de Campo e de
Sobrado, ignorando por completo as deliberações tomadas por unanimidade em todos os
órgãos autárquicos do município de Valongo,
o Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia
da República apresentou duas iniciativas
legislativas no sentido da criação da freguesia
de Campo (Projeto de Lei n.o 584/XII) e da
criação da freguesia de Sobrado (Projeto de
Lei n.o 585/XII), indo de encontro à vontade
das suas populações e, deste modo, repondo
as cinco freguesias no concelho de Valongo,
de forma a garantir uma maior proximidade
do Poder Local Democrático às populações,
bem como uma melhor qualidade de serviços
públicos prestados.
A CDU apoia esta iniciativa e apresentou moções nos diferentes órgãos em que está representada no concelho, apelando a que os deputados
com assento na AR se unam na aprovação dos
Projetos-lei apresentados pelo PCP.
O fecho das urgências do Hospital de Valongo, efetivada no passado dia 15 de Julho,
veio, mais uma vez, demonstrar a vontade do
Governo em retirar serviços públicos essenciais, não existindo sequer um planeamento
real para solucionar os problemas que esta
medida irá provocar, com um aumento das
dificuldades dos utentes em obter resposta
séria e atempada nos momentos de aflição.
A população de Valongo não poderá ficar
indiferente aos constantes ataques aos serviços públicos, numa política assente apenas
em critérios economicistas, sem ter em conta
as carências cada vez mais gritantes de uma
população fustigada por sucessivos cortes
nos rendimentos e aumentos dos preços de
produtos e serviços.
É desta forma que marcamos a diferença,
continuando a lutar pela defesa dos serviços
públicos e dos interesses vitais das populações
do Concelho.
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ESTE ESPAÇO DE OPINIÃO
É DA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DE CADA
UMA DAS FORÇAS POLÍTICAS REPRESENTADAS
NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO
PS
ENCERRAMENTO DA URGÊNCIA
BÁSICA DE VALONGO: MAIS UM
ATAQUE DO GOVERNO
PSD/CDS ÀS POPULAÇÕES

PSD
“A OPOSIÇÃO É, PARA O PODER
EM EXERCÍCIO, ESTÍMULO; E, PARA
O INTERESSE COMUM, FACTOR DE
PROGRESSO.”

UNIDOS POR ALFENA
ALFENA, TERRA DO BRINQUEDO

CATARINA LOBO

DANIEL FELGUEIRAS

No passado dia 15 de julho, Valongo
viu encerrar o seu Serviço de Urgência, numa altura em que decorria um
diálogo institucional entre diferentes
responsáveis:
Administração Regional de Saúde do
Norte, em representação do Governo,
Administração do Centro Hospitalar de
S. João e Câmara Municipal de Valongo, com o envolvimento dos Presidentes de Junta e deputados municipais.
Abruptamente, este diálogo foi interrompido, o que é, em nosso entender,
absolutamente inaceitável. O Governo
PSD/CDS decidiu, à revelia dos termos
em que estava a decorrer o diálogo,
abortar o processo e dar mais um passo em frente na destruição do Serviço
Nacional de Saúde!
Não podemos concordar com esta
prática e com este encerramento sem
alternativas! Não há, em Valongo,
um acesso adequado e generalizado
a cuidados de saúde primários, como
seja o direito a ter Médico de Família;
nem todas as unidades
de saúde existentes funcionam em
horário alargado; os Centros de Saúde
de Alfena e Campo aguardam há anos
pela construção de equipamentos
dignos que ponham fim à precariedade
das condições atuais.
O PS de Valongo não está disponível
para trilhar este caminho de encerramento de serviços públicos essenciais,
de perda de direitos universais, como
seja o direito de acesso à saúde, sem
que sejam asseguradas previamente
alternativas credíveis, que garantam,
no mínimo, os mesmos níveis de segurança e confiança à população.

É assim que o grupo municipal da
coligação PSD/PPM abordará o mandato 2013/2017.
Temos tido, e teremos ao longo de
todo este mandato, uma postura
cujo objectivo é estimular o PS a
fazer bem melhor do que até agora
tem sido feito.
O PSD/PPM, em todas as reuniões do
executivo através dos seus vereadores, e em todas as Assembleias
Municipais através do seu grupo
municipal, tem constatado uma
impreparação deste Presidente e da
sua equipa que é a todos os níveis
inquietante.
O PSD/PPM tem dito muitas vezes ao
PS que o caminho que leva não é o
melhor, e o que se espera do atual
Presidente da Câmara PS é que ouça,
e rectifique as suas atitudes a bem
de Valongo!
A coligação PSD/PPM não aceitará
viabilizar documentos ou dossiers
que não sejam perfeitamente claros
e juridicamente bem construídos.
Não aceitaremos que os requerimentos apresentados em Assembleia
Municipal não nos sejam respondidos
em tempo útil já que estas respostas
são essenciais para o trabalho de
oposição que queremos fazer bem!
Valongo merece melhor! Por isso
continuaremos a trabalhar de forma
determinada seja através da equipa
liderada por João Paulo Baltazar seja
na Assembleia através de todos os
eleitos.

A freguesia de Alfena ocupa um lugar
importante na história do brinquedo,
em Portugal.
De facto, ao longo do século XX e
em especial até à década de oitenta, a produção de brinquedo foi uma
das principais actividades económicas
deste território.
Hoje a realidade é bem diferente,
fruto de várias circunstâncias, a produção de brinquedos é quase residual
e como tal urge divulgar, valorizar e
preservar esta actividade.
Conscientes da importância do
brinquedo para a freguesia de Alfena e
para o concelho, está a ser desenvolvido um projecto de características únicas, numa parceria entre a Junta de
Freguesia de Alfena e a Câmara Municipal de Valongo, designado - Oficina
do Brinquedo Tradicional Português.
Este projecto pretende essencialmente recuperar a memória, narrar
histórias, revitalizar tradições, sem
esquecer a inovação.
O brinquedo conferiu uma notoriedade à freguesia, que se prolongou
no tempo como a identidade de uma
comunidade, de um território, ao ponto de o nome de Alfena, não mais se
poder dissociar desta actividade.
A valorização da marca - Alfena,
Terra do Brinquedo - significa também um valor acrescentado para o
município, que procura na diversidade
do seu território, uma oferta cultural
abrangente, que o coloque em termos
culturais na vanguarda da área metropolitana do Porto.

ARNALDO PINTO SOARES
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Investimento histórico do Grupo
Jerónimo Martins em Alfena
aguarda novo Plano Director Municipal
A conclusão do processo de Revisão do Plano
Diretor Municipal (PDM) vai
permitir avançar com a
instalação do novo Centro
de Distribuição Logística
do Grupo Jerónimo Martins
em Alfena, investimento
histórico no Concelho de
Valongo, junto ao nó da
A41, onde serão investidos mais de 54 Milhões de

Euros e criados mais de
520 postos de trabalho,
dos quais 267 serão novos
postos de trabalho.
O contrato de urbanização entre a Câmara Municipal e o Grupo Jerónimo
Martins, foi já aprovado em
reunião de câmara com os
votos favoráveis dos autarcas eleitos pelo PS e pelo
PSD e com o voto contra

do autarca eleito pela CDU,
e prevê ainda a criação de
uma creche para 70 crianças e a beneficiação da
Estrada Municipal 606 que
liga Alfena a Sobrado.
“Está a caminho do nosso Concelho e da Cidade
de Alfena em particular
um investimento estratégico para o futuro do território municipal pois ajudará

fortemente a promover e
atrair mais investimento e
dessa forma mais emprego, afirma o Presidente da
Câmara Municipal, José
Manuel Ribeiro, sublinhando que esse é um dos
seus maiores compromissos com as populações,
pois mais emprego significa mais esperança para as
pessoas!”

Valongo, Concelho de Campeões
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO FELICITA TODOS OS HOMENS E MULHERES QUE, COM O SEU EMPENHO
E DEDICAÇÃO, NA ÉPOCA DESPORTIVA 2013-2014 TORNARAM POSSÍVEIS CADA UM DESTES FEITOS
QUE TANTO ENGRANDECEM CADA UMA DAS FREGUESIAS E O CONCELHO DE VALONGO.
Com o intuito de reconhecer o esforço e dedicação de todos/as os/as atletas e dirigentes desportivos que na época
2013-2014 se distinguiram nas mais variadas modalidades, a Câmara Municipal de Valongo vai promover
a Gala Desportiva que se realizará no Fórum Cultural de Ermesinde, dia 19 de outubro, pelas 21h00.

FACEBOOK.COM/MUNICIPIO.VALONGO

Faça gosto na página de
facebook do Município de
Valongo e conheça em
primeira mão as novidades
do concelho.
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