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ATA N.º 34 

MANDATO 2013/2017 

 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre 

da Câmara Municipal de Valongo, realizou-se uma sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 

Valongo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------- 

1. Intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. DISCUTIR E VOTAR PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE: ------------------------------------- 

1.1 2ª Revisão do Orçamento e 2ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2017. ------------------ 

Estavam presentes trinta e um elementos, cujos nomes constam da lista de presenças com as 

respetivas rubricas. Presentes, também, o Senhor Presidente da Câmara José Manuel Pereira Ribeiro, 

o Senhor Vice-Presidente José Augusto Sobral Pires, os Senhores Vereadores Luísa Maria Correia de 

Oliveira, Orlando Gaspar Rodrigues, Hélio Fernando da Silva Rebelo, Maria da Trindade Morgado do 

Vale, César Jorge da Silva Vasconcelos e Adriano Soares Ribeiro. ----------------------------------------------- 

Verificou-se as substituições ao abrigo do art.º 78º da lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dos Membros da Assembleia Municipal Albino da Silva 

Martins Poças, César Augusto de Oliveira Ferreira e Paula Cristina da Silva Moreira tendo sido 

substituídos, respetivamente, por Rui Alexandre Sevola Abreu, Otília Marques Ferreira e Tiago Filipe 

Ramalho Teixeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu início à reunião. ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Primeiro Secretário Joaquim Jerónimo Pereira procedeu à chamada dos Membros da 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu a palavra aos munícipes 

que pretendessem intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Munícipe Delfim de Jesus Ferreira, fez a leitura de um Documento que se anexa à presente 

ata como Doc.1, cujo teor se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 

“O conjunto de fotos que entrego à Mesa, evidência uma situação que infelizmente não é exclusiva da 

Rua de S. Pedro - a minha rua. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O passeio que se vê - a falta dele - logo a seguir à minha casa, (n.º 217) tem na lateral um lote de 

terreno municipal (o do poste da REN). ------------------------------------------------------------------------------------ 

Tal como muitos outros Munícipes, na minha rua - naquele troço e dos dois lados - quem tiver problemas 

de mobilidade (cadeira de rodas por exemplo) o melhor que pode fazer é limitar-se ao alcatrão - embora, 

em mau estado, sempre é mais regular que o passeio inexistente. ------------------------------------------------ 

Senhor Presidente, a Câmara tem dinheiro, por isso eu apelo à sua melhor atenção para este grave 

problema.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Munícipe, Maria José Ribeiro de Passos, disse residir na Rua Ribeiro Alves, em Valongo, 

onde a Câmara licenciou um café “Café Scorpion”, geminado com a sua residência. ------------------------ 

Disse de seguida que o referido café foi alvo de vários processos, processo de ruído desde 2015, no 

qual foram feitas medições de ruído na sua habitação onde havia a necessidade de serem feitas obras, 

que nunca foram feitas, pois o proprietário vai metendo requerimentos e a Câmara instaura processos 

de contraordenação, o que faz com a situação se vá adiando. ------------------------------------------------------ 

Os moradores da rua entregaram um abaixo-assinado ma Câmara onde foi solicitada a alteração do 

horário de funcionamento do café, que estava com licença de funcionamento até às 2 horas da manhã. 

A Câmara entendeu que, durante a semana o café ficava a funcionar até há meia-noite, mas que, à 

sexta e ao sábado funcionaria até às 2 horas, porque os proprietários tinham que faturar para bem da 

economia local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mora com a família, geminados com o café, ouvem diariamente o barulho do café e dos jogos, as 

pessoas a falar alto, a televisão alta, os carros que entram e saem, as motas…. ----------------------------- 

Pretendia saber quais os critérios que a Câmara usou para licenciar o horário de funcionamento. ------- 

As obras continuam a não serem feitas, continuam a não conseguir descansar, estão exaustos, e a 

Câmara continua a não resolver a situação. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente, José Manuel Pereira Ribeiro, disse que estavam a aplicar a lei, compreende a 

situação da Senhora Munícipe, é um problema que estão a tentar resolver da melhor forma. ------------- 

Foi dado um prazo de 10 dias ao proprietário para apresentar um pedido de alteração da utilização da 

cave, está a decorrer um procedimento tendente à execução coerciva do ato de suspensão da atividade 

do estabelecimento, nos termos do regulamento geral do ruído. --------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à discussão o ponto 

1.1 2ª Revisão do Orçamento e 2ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2017. ------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE, Nuno António Dias Monteiro, disse que após a 

análise da segunda revisão do orçamento e segunda revisão das grandes opções do plano do ano de 

2017, o BE pode concluir que as prioridades do Executivo do Município divergem em muito das 

prioridades do BE, algumas opções de investimento são manifestamente contrárias ao que o BE 

defende. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Próximos do final do mandato podem constatar que muitas das críticas manifestadas no mandato 

anterior, muitas das vezes, são afinal práticas comuns dos dois partidos que têm liderado a Câmara. 
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Por um lado, fica a sensação nítida que muito mais poderia ter sido feito se estivessem incluídas no 

orçamento todas as taxas que o Município auferiu no ano de 2015 e durante o ano de 2016, e os 

valonguenses mereciam isso, não deixando para este ano obras que os Munícipes já podiam estar a 

usufruir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estando em ano eleitoral, existe um enorme número de ações, tais como inaugurações, festas, 

comemorações exageradas prolongadas no tempo, gastos em publicidade, panfletos, infomail, entre 

outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A opção de reabilitação de uma locomotiva a vapor, quando o Município carece de obras que melhorem 

a acessibilidade do concelho, são muito más opções, não é compreensível o investimento em espaços 

que não são propriedade do Município, não parece ser boa opção colocar uma rubrica para a aquisição 

de um terreno para as piscinas na freguesia de Campo e Sobrado, quando todos sabem que o valor 

estipulado não dará sequer para a compra do terreno. ---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto Soares, disse que a 2.ª 

Revisão do Orçamento e do Plano de Investimentos, não é mais do que a integração do saldo de 

gerência de 2016, que ultrapassa os 3,8 milhões de euros. ---------------------------------------------------------- 

Olham para a proposta de revisão e veem, mais uma vez, que Alfena está a ser prejudicada, pois parece 

que tem muita obra, mas a verdade é que, do que estava previsto para o ano passado quase nada foi 

feita e está a acumular a este ano, táticas para parecer que se investe muito em ano de eleições. ------ 

Numa reunião que teve conjuntamente, do Executivo da Junta de Freguesia com o Senhor Presidente 

da Câmara, solicitaram uma verba para o início da construção de um novo edifício da Junta de 

Freguesia, necessidade reconhecida por todos, verba que o Senhor Presidente se recusou a colocar. 

Entretanto falaram com os partidos o CDS, o BE, o PSD e a CDU e expuseram as suas razões. -------- 

A proposta de revisão foi reprovada em 4 de maio porque o Senhor Presidente da Câmara não aceitou 

retirar o documento e discuti-lo com os restantes vereadores da oposição, situação que o Senhor 

Presidente pretendia que acontecesse pois, na sexta-feira, a seguir à reunião de Câmara estava na 

caixa do correio dos alfenenses um comunicado do PS de Alfena. ------------------------------------------------ 

Como colocou na revisão 160 mil euros para a recuperação da sala do antigo cinema, que é propriedade 

da Igreja, bem como cerca de 30 mil euros para apoiar a recuperação dos balneários do pavilhão, que 

também são da Igreja, pensava que a Junta de Freguesia ia ficar calada. --------------------------------------- 

Apoiam a recuperação do antigo cinema, apesar de ser propriedade da Igreja, é uma sala emblemática 

para Alfena, apoiam a recuperação dos balneários, têm a noção da importancia do Centro Social e 

Paroquial de Alfena na Comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mas apesar de todos os sinais, de todas as chamadas de atenção, o Senhor Presidente levou a revisão 

uma segunda vez sem falar com a oposição, processo que não passou; só depois disso é que decidiu 

falar com os vereadores da oposição, tendo que acolher algumas das suas propostas. ------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro Independente, Celestino Marques Neves, disse que se andou a guardar o dinheiro 

para agora se tentar fazer uma festança, andaram a ouvir ao longo dos anos que não se fazia isto e 

aquilo porque não havia dinheiro, não era possível, havia os constrangimentos dos PAEL. ---------------- 

Surgiram agora 3,8 milhões de euros, que são mais do que o investimento previsto no orçamento para 

este ano, e surgiram a meio ano das eleições o que torna isso perfeitamente ridículo e condenável. ---- 

Relativamente à revisão orçamental há uma coisa que ficou esquecida, a Quinta da Várzea em Alfena, 

mais conhecida por Quinta do Bandeirinha, o Senhor Presidente foi lá uma vez, com Assessor e ele 

também lá esteve, estiveram os eleitos locais e depois foi com técnicos da Câmara. ------------------------ 

Aquele espaço era um espaço emblemático que era necessário aproveitar para a instalação de serviços 

públicos, ficou esquecido, proprietários estavam dispostos a negociar com a Câmara a melhor forma 

de utilizar aquilo como espaço público, entregaram documentos, entregaram projetos, espera que o 

assunto não fique esquecido, e que o problema da Quinta da Várzea seja resolvido. ------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, disse 

que a revisão orçamental, com a disponibilidade financeira de cerca de 4 milhões de euros, vem permitir 

que se resolvam alguns problemas que se arrastam há anos, como: --------------------------------------------- 

- O aumento do subsídio mensal para as Cooperações de Bombeiros com retroatividade ao início do 

ano de 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A urgente solução para os problemas da educação no concelho; ------------------------------------------------ 

- A reposição da iluminação pública em todo o concelho; ------------------------------------------------------------ 

- O grande passo para o início da construção de um novo edifício para a Junta de Freguesia de Alfena; 

- O primeiro sinal de reconhecimento da inexistência de uma piscina que sirva as populações de Campo 

e Sobrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pena foi que, uma oportunidade como esta, que deveria ter contribuído para reforçar os laços de união 

de um executivo tripartido, responsável por todos os resultados, quer positivos quer negativos obtidos 

ao longo do mandato, tivesse sido transformada na maior operação demagógica e oportunista, levada 

a cabo por diversos membros do executivo que têm pelouros atribuídos. ---------------------------------------- 

Numa conduta a todos os títulos reprovável, alguns membros do executivo em permanência, 

achincalharam, mentiram e reforçaram o descrédito da gestão autárquica do concelho de Valongo. ---- 
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Optaram por um caminho questionável, em vez de encetarem esforços na procura de entendimentos e 

de contribuições dos restantes membros do executivo. Fugiram à discussão, fingindo que tinham 

maioria absoluta. Preferiram armarem-se em vítimas, rejeitando todos os esforços de cooperação 

demonstrados pela CDU e algumas Juntas de Freguesia, arrastando para a praça pública, aquilo que 

só em sede própria tinha obrigatoriamente de ser discutido e solucionado. ------------------------------------- 

Apesar de achincalhados em praça pública, com mentiras e calúnias, a CDU sempre esteve disponível 

para o diálogo e para encontrar consensos, mesmo com aqueles que maltrataram, porque acima de 

qualquer coisa estão os valonguenses, e são esses que têm de respeitar, solucionando os seus 

problemas e as suas preocupações. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A CDU, na Câmara, com a abstenção viabilizou a 2ª Revisão do Orçamento e 2ª Revisão das grandes 

Opções do Plano do Ano de 2017, mas, o comportamento nestes últimos tempos do PS obriga-os a ter 

cuidados redobrados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como forma de garantir que a revisão é aprovada e que com ela parte dos problemas do concelho 

possam ser resolvidos, e tendo em conta que cumpriram com a sua palavra perante instituições cuja 

sanidade financeira desta revisão dependem, irão garantir que o documento é aprovado. ----------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Nuno Miguel Borges Pinheiro Cardoso, disse que 

já tiveram três intervenções que abordaram basicamente os mesmos temas, a condução do processo. 

São os problemas dos valonguenses que interessa resolver, e é por isso que ali estão todos, e não 

devem protelar a sua resolução. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vê com alguma dificuldade que o documento não passe e não acolha um parecer favorável de todos 

os grupos, até, porque depois deste processo que foi moroso, e com várias fases, houve oportunidade 

de serem dados contributos de todos os partidos, e o Executivo acolheu grande desses contributos. --- 

Todas as reivindicações são legítimas, só não são legítimas aquelas que são para proveito próprio mas 

ninguém reivindicou a renegociação do orçamento e aprovar o plano plurianual do investimento sem 

querer espécie de reivindicação própria, era sempre em termos de investimento público, sempre em 

termos de resolver problemas do cidadão, todas as reivindicações são legítimas, agora é uma questão 

de acomodar as reivindicações que são feitas com o plano estratégico que o Executivo tem e conseguir, 

dentro do possível, consensualizar isso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Têm um documento para aprovar que vai permitir que sejam desbloqueadas obras importantes no 

concelho, que sejam desbloqueadas resoluções importantes para os valonguenses. ------------------------ 
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A questão da reposição total da iluminação pública é uma medida que vai repor a segurança e vai 

permitir ao Município poupar em termos financeiros, portanto uma medida importante não só em termos 

financeiros, mas acima de tudo pela dignidade e segurança que traz para os valonguenses. -------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde, Luís Miguel Mendes Ramalho, disse 

que relativamente ao processo da 2.ª revisão orçamental houve uma tentativa de criar um segundo PPI, 

onde o objetivo era que a participação das forças partidárias fosse ultrapassada, e com isso fossem 

feitas as opções de acordo com a vontade e a disposição dos vereadores com pelouros. ------------------ 

Enquanto Presidente de Junta de Ermesinde não pode deixar de manifestar alguma surpresa e 

desalento, porque o concelho de Valongo é muito e vão-se apercebendo de que os argumentos que 

vão sendo usados são ao sabor do recetor da mensagem. ---------------------------------------------------------- 

Se em Ermesinde a Câmara Municipal não pode investir no pavilhão da Bela, porque a Câmara só é 

detentora de 50% da propriedade, em Alfena essa questão já não se coloca, porque sendo a Câmara 

detentora de 0% da propriedade do antigo cinema ou do pavilhão desportivo da Paroquia já não há 

problema nenhum, porque foi um compromisso pessoal do Senhor Presidente da Câmara, mas, 

também foi um compromisso do Senhor Presidente da Câmara quando há 4 anos atrás visitou o União 

Desportivo da Bela e lhes disse que a primeira coisa que faria quando fosse presidente de Câmara, 

seria colocar o piso no pavilhão, porque aquilo não tem dignidade. ----------------------------------------------- 

No entanto à semelhança do que fez com a Casa do Povo foi mudando os seus argumentos ao sabor 

dos tempos, quando se aperceberam que a propriedade era partilhada o argumento que passou a ser 

utilizado foi - só somos donos de 50%, então a única hipótese que existe de se poder fazer obras 

naquele pavilhão é a Junta de Freguesia de Ermesinde abdicar dos seus 50% em favor da Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador do Desporto perguntou-lhe se a Junta estaria disponível para ceder à Câmara os 

50%, na altura achou que a Junta não tinha que abdicar do seu património, e a Câmara devia poder 

apoiar a manutenção e gestão daquele espaço. ------------------------------------------------------------------------ 

Entretanto começou-se com negociações com a coletividade, a coletividade foi porta-voz de uma 

contraproposta e aquilo que ele disse foi que estaria disponível a abdicar dos 50% se a Junta de 

Freguesia de Ermesinde ficasse titular de 30 % dos tempos de utilização, ou seja, 50% da propriedade 

contra 30% dos tempos de utilização. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Enquanto Presidente de Junta seria um mau Presidente de Junta se estivesse a abdicar de um 

património e não tivesse qualquer benefício depois, e tivesse que andar a pedir à Câmara para os 

isentar das taxas de utilização daquele espaço; a Câmara não aceitou essa proposta. ------------------- 
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Vão votar mais um investimento em propriedade privada, um contrato de depósito de uma locomotiva, 

propriedade da REFER, que vai ser instalada num terreno propriedade da REFER, que tem a duração 

de 15 anos, e que ao final desses 15 anos a REFER depois de fazer vistorias e de receber relatórios 

anuais de garantir a conservação e a manutenção daquela locomotiva de linha estreita, coisa que em 

Ermesinde nunca existiu, vai ter como retorno uma locomotiva recuperada, e nada impede a REFER 

de pegar naquela locomotiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Todos estes investimentos são em espaço privado, o que é que impede a Câmara Municipal de fazer 

investimento, de honrar um compromisso eleitoral do Senhor Presidente da Câmara e fazer o 

investimento, mais do que justo, no pavilhão do União desportivo da Bela. ------------------------------------- 

Relativamente ao Complexo dos Montes da Costa, que na altura aquando do negócio possível para 

assegurar o Estádio Municipal de Sonhos, que já é municipal - ainda falta pagá-lo, mas já é municipal - 

chegou lá e disse à população que a solução, que o PS tinha votado a favor - porque foi aprovado por 

unanimidade em reunião de Câmara - não fazia sentido nenhum e que aquele equipamento era 

imprescindível para a prática desportiva na Freguesia de Ermesinde. -------------------------------------------- 

Não havia investimento previsto na 2.ª revisão orçamental para aquele espaço e o dinheiro que lá foi 

colocado foi por imposição do PSD, e só por uma razão, andam a ouvir falar numa pista de tartan há 3 

anos e meio, e a pista de tartan ninguém a quer e vai ser colocada no Complexo Desportivo dos Montes 

da Costa; mais um investimento fantástico que será semelhante aquele que foi feito no pavilhão 

Municipal de Valongo, que já é a terceira vez que veem reforços de verbas para as obras naquele 

equipamento, porque todas as apostas que lá foram feitas foram mal feitas. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Filipe Alves Felgueiras, fez a leitura 

de um Documento anexo à presente ata como Doc.2, cujo teor se transcreve: ------------------------------- 

“Relativamente à 2.ª Revisão do Orçamento e 2.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2017, 

o PSD esperava da parte do Presidente da Câmara de Valongo sinais claros de intenção de execução 

de projetos. Lamentavelmente, quase no final do seu mandato, voltamos a assistir á incapacidade deste 

Presidente da Câmara de programar o futuro de Valongo. Em todos os orçamentos desde o início deste 

mandato o PSD decidiu deixar o Sr.º Presidente trabalhar, para que não tivesse desculpas para a sua 

inabilidade politica e de gestão. Não tem portanto desculpas para fazer aquilo que de facto sabe fazer 

bem, vitimizar-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PSD propôs ao Presidente da Câmara de Valongo um conjunto de projetos que poderiam ser 

executados com o recurso à verba de 3,8 milhões de euros disponíveis com a 2.ª revisão orçamental. 

Não obstante terem sido contempladas algumas das propostas do PSD, foi pelo PSD solicitado que 
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fossem dados sinais claros de intenção de execução dos projetos por nós apresentados. Tal não 

aconteceu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda assim com a discussão gerada em torno desta revisão orçamental, o PSD conseguiu, por 

exemplo, que fosse inscrita a verba necessária para atualizar o subsídio às corporações de bombeiros 

do Concelho, com retroativos ao mês de janeiro. Pena é que, por outro lado, não tenha sido acolhida a 

proposta de compensação da Casa do Povo de Ermesinde pelo incumprimento de arrendamento do 

espaço anteriormente ocupado pela Segurança Social. --------------------------------------------------------------- 

O PSD pediu e congratula-se por ter visto acolhida a dotação de 100 mil euros para apoiar a construção 

da nova sede da Junta de Freguesia de Alfena. ------------------------------------------------------------------------- 

O PSD pediu e congratula-se também com a dotação de 25 mil euros, para dotar a Sala das Artes e o 

Auditório António Macedo para instalação de um elevador para pessoas com mobilidade reduzida. ----- 

O PSD lamenta que a aquisição de um terreno para a construção de uma piscina de Campo e Sobrado, 

bem como a requalificação do Complexo Desportivo dos Montes da Costa ou do pavilhão da Bela, 

tenham ficado muito aquém do plano das intenções. ------------------------------------------------------------------ 

Durante a campanha eleitoral das eleições autárquicas de 2013, como podem ver pelo documento que 

pedi que fosse distribuído nesta Assembleia, o Dr. José Manuel Ribeiro comprometeu-se com a 

reabertura de uma piscina em Campo e Sobrado. O Dr. José Manuel Ribeiro teve um mandato para 

cumprir este compromisso, não o fez, não avançou com o estudo para a eventual implementação deste 

equipamento, e pasme-se, na última reunião com o PSD sobre esta revisão orçamental disse mesmo 

que este investimento não era rentável…. Isto é, portanto, um esconder o sol com a peneira, uma 

tentativa de dissimular uma vontade de fazer, quando na verdade não tem intensão de concretizar. Isto 

Dr. José Manuel Ribeiro, tem apenas uma qualificação possível, enganar a população! ------------------- 

Quanto ao Complexo Desportivo dos Montes da Costa, o processo é semelhante, em plena campanha 

eleitoral de 2013 prometeu requalificar, pois o espaço fazia falta ao concelho. Pois fazia na altura e faz 

agora, diz a carta desportiva. Agora numa reviravolta a que infelizmente já nos habituamos, diz que já 

não é preciso assegurar o campo de futebol e o que faz falta é um circuito de manutenção. E reduz o 

campo, mantendo o recinto e, terra? E quer instalar nestas condições uma pista de atletismo? Então 

não será senso comum que a existência de um campo em terra e de uma pista em tartan no mesmo 

local físico são incompatíveis? Não acha que com pouco tempo de utilização das duas valências a pista 

desaparecerá? Mais uma vez se verifica, que não sabe preparar o Concelho para o futuro. Não soube 

investir, e quando o faz deita dinheiro ao lixo. Infelizmente esta sua incapacidade tem por este Concelho 

fora vários exemplos, as obras do pavilhão Municipal em Valongo e a instalação do sintético em 

Sobrado são apenas dois. Estes investimentos mal feitos Dr. José Manuel Ribeiro, são meios de todos 
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nós Valonguenses que são desperdícios, o Senhor não tem o direito de os desbaratar de forma tão 

incompetente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito ao Pavilhão da Bela em Ermesinde, mais uma, Zé Manelzada…. Na campanha 

eleitoral de 2013 foi ao Pavilhão e prometeu um piso. Depois tentou que a Junta de Freguesia de 

Ermesinde lhe cedesse a sua parte porque só assim poderia fazer as prometidas obras. O argumento 

dado, que não poderia investir em imóveis que não são 100% detidos pela Câmara Municipal de 

Valongo. Ora isto é uma falácia já que esta revisão prevê investimentos em propriedades privadas onde 

a Câmara não detém qualquer parte de propriedade. O Dr. José Manuel Ribeiro na última reunião com 

os Vereadores do PSD disse-nos que não valia a pena fazer lá obras. Nós temos a convicção profunda 

que as obras devem lá ser feitas, e por isso defendemos que fossem acautelados 50.000 euros para 

requalificar o Pavilhão da Bela. O Dr. José Manuel Ribeiro recusou. Acha, portanto, que Valongo e mais 

concretamente Ermesinde não precisam daquele pavilhão com todas as condições? A carta desportiva 

acha que sim, que precisamos! Mais uma promessa eleitoral que fica por concretizar. E nem sequer 

terá o argumento de que não tem meios para fazer este investimento… seria só uma questão de bom 

senso. O PSD sabe onde pode ir buscar esses meios. Basta deixar de deitar dinheiro pela janela fora 

por exemplo deixando de gastar 40.000 euros na recuperação de ima locomotiva que não é propriedade 

de Valongo, relativamente á qual não sabemos sequer quais serão os custos de manutenção. É uma 

homenagem ao ferroviário que pretende fazer? Pois ela já está feita na praça da estação de Ermesinde 

através da estátua que lá se encontra. Seria talvez avisado recuperar devidamente a praça da estação, 

esta seria seguramente a melhor homenagem que poderá fazer ao ferroviário e á cidade de Ermesinde. 

Assim, verificamos que, mais uma vez ao longo deste processo, nos encontramos perante um 

Presidente de Câmara que depois de 4 anos em funções não consegue perceber que não governa em 

maioria, que tem que negociar com a oposição os documentos, que tem que acomodar a opinião da 

oposição e que daí, vista a sua incapacidade, só retiraria vantagens. Desta maneira, e muito embora 

esta 2.ª revisão do orçamento e 2.ª revisão das grandes opções do plano, tenha incorporado algumas 

das exigências fica aquém daquelas que seriam as opções do PSD. Desta forma, satisfeitos por termos 

conseguidos que algumas das reivindicações do PSD estejam vertidas neste documento, a bem das 

Populações das nossas Freguesias, votaremos contra esta revisão orçamental por entendermos que 

falta estratégia, capacidade, ambição e visão a este Presidente de câmara, que poderia seguramente 

com esta revisão orçamental resolver problemas prementes de Valongo que tivemos em sede própria 

oportunidade de enumerar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse em várias intervenções ao longo deste mandato que o PSD acredita que quem ganha eleições 

deve governar. No final deste mandato tenho que dizer que quem governa mal não pode ter e não terá 
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a nossa colaboração, mesmo que seja via abstenção, para continuar a governar mal desbaratando os 

meios que são de todos nós.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Nuno Miguel Borges Pinheiro Cardoso, disse que 

lhe apraz registar que ao fim de 3 anos, quase 4 anos, inverteram completamente o paradigma no 

Município, pois discutiam como iam gerir as dívidas, neste momento estão a discutir como vão gerir as 

receitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PSD ganha sensibilidade quando está na oposição, porque vê o PSD a reclamar tudo aquilo que fez 

ao contrário de quando era poder. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Quando se fala na questão da piscina de Campo e de Sobrado, Napoleão disse - uma cabeça sem 

pensamento é como uma praça sem guarnição - uma cabeça sem memória, também o é. ---------------- 

O PSD há 4 anos atrás encerrou as piscinas de Sobrado e de Campo, o PSD desligou parte da 

iluminação do concelho com particular enfoque em Campo e em Sobrado onde há zonas 

completamente às escuras. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este Executivo, juntamente com outros, teve o mérito da criação do Parque das Serras do Porto, o PSD 

tentou a criação de uma reserva natural em Campo e Sobrado, porque de facto eram de tal ordem as 

zonas verdes, porque só poderia ser mesmo com esse intuito, fauna era coisa que não faltava ali, 

durante ano e meio não houve limpeza nas ruas de Campo e Sobrado ------------------------------------------ 

O PS não precisa de 20 anos para fazer intervenções no Passal, no cemitério, do sintético no Estádio, 

na ligação da Gandra à Costa, para reintroduzir a limpeza, acabar a sala das Artes com condições muito 

mais dignas e capazes de receber todos os eventos que lá possam decorrer, para terem o Centro de 

Documentação da Bugiada e da Mouriscada, para termos a reconversão da rua da Fervença. ----------- 

Vão ter uma remodelação na Quinta do Passal que vai proporcionar às pessoas de Campo mais um 

espaço de usufruto, vão ter o sintético de Campo, a iluminação pública. ----------------------------------------- 

Abriram uma Loja do Cidadão no Concelho, em Ermesinde e os Espaços Cidadão em todas as 

freguesias do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Filipe Alves Felgueiras, disse que se 

há meios agora para de certa forma esbanjar e, esses meios, são consequência do PAEL. --------------- 

Depois, num esforço de memória para trás, foi necessário fazer investimento, aqueles mesmos 

investimentos que agora gostam de ver, como as escolas, etc…, tiveram que ser feitos, porque senão 
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estaríamos hoje a falar aqui de um Município que não tinha escolas modernas, que não estavam 

atualizadas, etc… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Portanto, relativamente à piscina de Campo e Sobrado assumiram esse fecho e foram julgados por 

isso, mas o PS prometeu a reabertura e não o fez, e não têm desculpa para não o terem feito. ---------- 

Diz que o PSD também tem sensibilidade quando está na oposição, o PSD tem sempre sensibilidade, 

têm é que ter muitas vezes uma grande dose de pragmatismo para resolver coisas que são reais e que 

têm que ser resolvidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, disse 

que nas grandes decisões o PS e o PSD estiveram sempre juntos. ----------------------------------------------- 

A semana de prestação de contas de Valongo, recebeu no facebook aquilo que para ela seria um 

panfleto da semana de prestação de contas - convido-vos a estarem comigo a discutir as contas - aquilo 

que falaram de usar o dinheiro de todos para fazer publicidade enganosa, gostaria que aparecesse 

aquela retificação que todos aprovaram àquele comunicado. ------------------------------------------------------- 

Diz no comunicado - apoiamos com 2 milhões de euros as Juntas - apoiaram? Também foi um engano, 

da tipografia que fez? É um apoio, foi uma simplificação como da outra vez? ---------------------------------- 

Não apoiaram nada, aquilo que veio na lei é que tinham que ceder as tarefas. -------------------------------- 

Depois vem, 100 milhões de euros de investimento - captamos 100 milhões de euros de investimento - 

a onde é que ele está? 750 novos postos de trabalho? Gostava de saber aonde é que eles estão? ----- 

Mais, 20 milhões de euros em Fundos Comunitários, deveria ter só 20 milhões de euros em Fundos 

Comunitários, foram das Câmaras que menos fundos comunitários conseguiram porque tivemos aquela 

ideia maravilhosa de que Ermesinde não precisa, porque já está muito desenvolvida. ----------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto Soares, disse, sobre o 

Munícipe que interveio, Senhor Delfim e, relativamente ao assunto, a Junta enviou vários ofícios para 

a Câmara, dos quais não obteve qualquer resposta. ------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao comunicado que saiu com mentiras, a determinada altura no ano passado, quis repor 

a verdade sobre aquela barbaridade, mas provavelmente disse: já não consigo, toda a gente se calou 

e ele também se calou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este ano vem dizer - apoiamos as Juntas de Freguesia - dão-lhes é uma carga de trabalhos. ------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Diomar da Silva Ferreira dos Santos, disse que na 

intervenção da CDU foi dito que o PS e o PSD estiveram unidos nos mandatos anteriores, o que é 

mentira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PS está contra a concessão das Águas, a questão dos parcómetros, a questão da FERTOR/LIPOR, 

estiveram contra numa série de coisas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram a favor quando se tratava de assuntos da promoção do concelho: quando foi o saneamento 

financeiro da Câmara, quando estava em causa o pagamento de faturas a pessoas que não tinham 

culpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, disse 

que o PS esteve contra a concessão das Águas por causa da forma, não porque eram contra a 

concessão, e agora vão aumentar a água juntamente com a empresa; estiveram contra os 

parquímetros, mas agora vão aumentar o número de lugares de estacionamento com parquímetro; 

foram críticos da atuação da Vallis Habita, mas agora fazem o mesmo. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, disse compreender o ambiente pois 

estão próximo das eleições. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprometeu-se com um conjunto de questões, de compromissos, alguns não vai conseguir cumprir, 

o da reabertura da piscina, da forma como foram encerradas é impossível, custa muito dinheiro, não 

fizeram isso, mas fizeram outras coisas, ninguém consegue cumprir a 100%. --------------------------------- 

Quanto à questão do pavilhão da Bela não sabem exatamente qual é o estado da arte, não precisa só 

de um piso, precisa de ser intervencionado de alto a baixo. --------------------------------------------------------- 

Durante quase 30 anos nunca ninguém se lembrou de atualizar o apoio mensal aos Bombeiros, por sua 

iniciativa - mas o mérito não é do Presidente da Câmara o mérito é dos Bombeiros, quer os de Valongo, 

quer os de Ermesinde - fizeram ver que tinham mesmo que avançar com a atualização. ------------------- 

A questão do aproveitamento das instalações da Casa do Povo em Ermesinde abrindo um polo do 

Programa de Ação Sénior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse de seguida nunca agarraria num contrato para a qual era forçado, no caso de Ermesinde o Senhor 

Presidente foi forçado a assinar um contrato, mas nunca pegaria num contrato em que a Câmara lhe 

entrega uma verba para limpar as ruas e o que se preocupou em fazer, foi fazer uma subcontratação 

dessa varredura por um preço bastante inferior, recebe 31 cêntimos por quilometro linear, e foi contratar 

por um valor mais baixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde, Luís Miguel Mendes Ramalho, disse 

que pagam 25 cêntimos, mas o Senhor Presidente esqueceu-se de uma parte, os 25 cêntimos são o 

valor base ao qual acresce o IVA e, como são consumidor final o IVA é suportado pela Junta de 

Freguesia, e há um conjunto de despesas que são imputadas a esses serviços, nomeadamente a 

contratação de pessoal para a supervisão. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio josé Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação o ponto 1.1 

2ª Revisão do Orçamento e 2ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2017, senso aprovado 

por maioria com a seguinte votação: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Favor: 18 votos a favor, sendo: 11 votos do Grupo Municipal do PS, 3 votos do grupo Municipal da 

CDU, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto do Presidente 

de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Presidente de Junta da 

Freguesia de Valongo Ivo Vale das Neves e 1 voto do Membro Independente Celestino Marques Neves.  

Contra: 13 votos contra, sendo: 10 votos do Grupo Municipal do PSD/PPM, 1 voto do Grupo Municipal 

do BE, 1 voto do Grupo Municipal do CSD/PP e 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de 

Ermesinde Luís Miguel Mendes Ramalho. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro Independente, Celestino Marques Neves, apresentou uma Declaração de Voto 

anexa à presente ata como Doc.3, cujo teor se transcreve: --------------------------------------------------------- 

“Voto a favor com reservas: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que tendo sido finalmente decidido reconhecer a justiça de alocar uma primeira verba destinada ao 

início do processo de construção de um anova sede de Junta para a Freguesia de Alfena, permitindo 

obviar aos enormes e lamentáveis constrangimentos que resultam da exiguidade das atuais 

instalações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Que durante a última campanha eleitoral o Senhor Presidente da Câmara por várias vezes manifestou 

o seu interesse em aproveitar as enormes potencialidades oferecidas pela enorme área abrangida pela 

Quinta da Várzea, mais conhecida por “Quinta do bandeirinha”, num processo de concertação com os 

seus coproprietários para ali instalar um polo de serviços públicos; ---------------------------------------------- 

3. Que tanto quanto julgamos saber, é intenção dos mesmos proprietários avançar com um projeto de 

loteamento que lhes permita fazer as partilhas que vêm adiando há vários anos; ----------------------------- 

4. Que nesse caso a Lei e os Regulamentos determinarão seguramente vastas áreas de cedência 

obrigatórias; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo tenha em conta o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Caso o projeto dos proprietários da Quinta da Várzea avance em tempo útil (que permita acolher o 

projeto da nova sede da Junta) e caso seja o interesse do seu Órgão Executivo, seja desde logo 

sinalizada um aparte das referidas áreas de cedência para esse efeito; ----------------------------------------- 

b) No decurso do processo de viabilização do projeto de urbanização, é normal os Serviços fazerem 

propostas relativamente à localização das áreas de cedências mencionadas, devendo os mesmos neste 

caso ter desde inicio a preocupação de que uma das mesmas se situe junto à Rua Nossa Senhora da 

Piedade e próxima da chamada casa da Quinta, isto no caso da articulação com a Junta, se verificar 

ser essa a vontade do seu Executivo; -------------------------------------------------------------------------------------- 

c) que evidentemente sejam tomadas todas as preocupações por forma, a que em circunstância 

alguma, por razões de morosidade processual ou outras, esta opção possa comprometer ou atrasar o 

início do projeto de construção da nova sede da Junta de Freguesia de acordo com aqueles que são 

os objetivos do seu Órgão Executivo.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Filipe Alves Felgueiras, fez a seguinte 

Declaração de Voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Apenas para dizer que a minha declaração de voto será exatamente igual à intervenção que fiz no 

ponto e que solicito também que esta seja transcrita integralmente na ata.” ------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, fez a 

seguinte Declaração de Voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Começo a minha intervenção por dizer que, seria mais espectável que nós voto fosse pela abstenção, 

optamos por votar favoravelmente porque queríamos ter a certeza que este documento passava na 

Assembleia Municipal e porque é que queríamos ter essa certeza? ----------------------------------------------- 

É claro que, quando votaram contra e tinham 13 votos contra nós podíamos ter optado pela abstenção 

mas não é  a forma como a CDU faz política: espera pelos votos dos outros para decidir a sua votação, 

por isso quando entramos nesta sala tínhamos decidido que esta revisão ia passar e sendo assim, 

contávamos com os votos dos deputados do PS e dos seus Presidente de Junta também do PS e com 

os nossos votos, foi esse o motivo que nos levou a votar favoravelmente e não abstermo-nos neste 

documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Apesar disso consideramos que se a Câmara fosse da gestão da CDU, o que acontece em vários 

concelhos, não seria este documento que colocaríamos aqui à votação, mas, é o possível e reúne 

apesar de tudo algumas sugestões, por exemplo, do Presidente da Junta de Alfena, dos Presidentes 

da Junta de Campo e Sobrado e Valongo não ouvimos nada e portanto, quer dizer que concordam com 
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este documento, porque quem cala consente, também algumas das nossas pretensões foram 

acauteladas daí o nosso voto favorável, que na verdade deveria ser um voto pela abstenção, mas não 

foi pelas razões que enumerei anteriormente.” -------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Nuno Miguel Borges Pinheiro Cardoso, fez a 

seguinte Decalcarão de Voto: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Para finalizar, só para dizer que esta votação acima de tudo, eu acho que nós temos de retirar e 

atendendo há complexidade e morosidade do processo é que efetivamente houve pessoas nesta sala 

que estiveram com disponibilidade para fazer parte da solução e não do problema. ------------------------- 

Por isso, quem votou favoravelmente este documento obviamente que, se retira que quis fazer parte da 

solução para os problemas dos Valonguenses, lamento que o PSD não tenha querido fazer parte da 

solução.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto Soares, fez a seguinte 

Declaração de Voto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Eu também quero dizer que votei a favor desta revisão porque ela não é aquilo que o Senhor Presidente 

da Câmara queria que fosse. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em determinado momento nós quisemos que ela mudasse e depois teve que a mudar, só foi possível 

esta segunda revisão ter o resultado que teve, agradeço isso, a todos os que votaram a favor hoje. ---- 

Mas agradeço àqueles que votaram antes à CDU e ao PSD; votei favoravelmente, porque contempla 

um conjunto de obras que eu acho que são importantes para Alfena e porque acho que foi dado o 

primeiro passo parar a construção do novo edifício da Junta de Freguesia de Alfena.” ---------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou de seguida à votação 

a aprovação em Minuta do ponto 1.1, sendo aprovado por unanimidade, dando por encerrada a 

reunião ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente: _______________________________________________________ 

 

O 1º Secretário: _____________________________________________________ 

 

A 2ª secretária: ______________________________________________________ 


