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CÂMARA MUNICIPAL RESGATA 
CONCESSÕES DE ESTACIONAMENTO PARA 

DEFENDER O INTERESSE PÚBLICO

P02

APROVADO PLANO DE PORMENOR QUE PERMITIRÁ CONSTRUIR 
NOVO EDIFÍCIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL 

P07 FISCALIZAÇÃO REGRESSA À TUTELA DA AUTARQUIA
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A Câmara Municipal de Valongo 
aprovou por unanimidade a proposta 
de início do procedimento do Plano 
de Pormenor do Centro Direcional de 
Valongo, uma “decisão estratégica” 
que vai criar condições para resolver 
os constrangimentos dos acessos 
à Escola Secundária de Valongo e 
acautelar a reserva do terreno para o 
futuro edifício dos Paços do Concelho 
e de uma nova Praça.

“Esta é uma das decisões mais 
relevantes que vamos tomar para os 
próximos anos. Esta solução é a mais 
adequada para resolver os problemas 
do acesso à Escola Secundária de 
Valongo e para acautelar uma futura 
praça e um novo edifício dos Paços 
do Concelho que tenha a dignidade 
que deve possuir um edifício desta 
natureza”, afirmou o Presidente da 
Câmara Municipal de Valongo, José 
Manuel Ribeiro, salientando que a 
elaboração de um plano de pormenor 
é a forma mais correta e aconselhada 
para se gerir este espaço central da 
cidade de Valongo. 

O autarca ressalvou ainda que a 
propriedade privada será respeitada e 
que as famílias proprietárias dos terre-
nos que serão condicionados já foram 
esclarecidas sobre este procedimento 
que será transparente e participado. 
“Vai haver discussão pública, é tudo 
às claras”, disse.

De acordo com a proposta aprova-
da por unanimidade, “a estruturação 
de um vazio urbano, localizado no 
centro da cidade e classificado como 
espaço central no Plano Diretor Muni-
cipal de Valongo, permitirá a criação 
de um novo centro cívico e direcional 

Câmara de Valongo lança plano de pormenor 
para resolver problema de acesso à Secundária 
de Valongo, acautelar terrenos para novo edifício 
dos Paços do Concelho e nova Praça

A proposta do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2019,
prevê um investimento de 4 milhões de euros nos programas de Incremento

de Infraestruturas de Mobilidade Suave e de Acessibilidade Para Todos.
SABIA QUE?

para a cidade, integrando diversas 
funções terciárias e habitacionais e 
possibilitando ainda a construção de 
um espaço público de referência e 
representação, ao mesmo tempo que 
virá a permitir a disponibilização de 
uma área para a construção do edifício 
para a instalação dos Paços de Conce-
lho. Pretende-se resolver o problema 
do estrangulamento no acesso à Esco-
la Secundária de Valongo, que se faz 
através da Rua Visconde Oliveira do 
Paço, a qual claramente não comporta 
o tráfego atual gerado por este equi-
pamento. Por isso torna-se necessário 
o aumento da mobilidade na área, 
melhorando a acessibilidade entre o 
centro da cidade e este equipamento, 
e ao mesmo tempo a diminuição de 
conflitos entre o peão e o automóvel 
incrementando os níveis de segurança 
sobretudo para as utilizações pedonais 
(passeios e iluminação)”.

Com uma área total de 5,6 hecta-
res, o Plano de Pormenor do Centro 

Direcional de Valongo prevê também 
uma ligação pedonal entre a Escola 
Secundária de Valongo e a Escola EB 
2/3 Vallis Longus, interligando-a com 
os percursos pedonais existentes e 
acautelando a sua ligação a pontos 
nevrálgicos de uma rede pedonal 
alargada, bem como ligações às redes 
de transporte públicos e ciclovias. Es-
tão também contemplados ao longo 
deste percurso entre os dois equipa-
mentos de ensino, a localização de 
espaços verdes, cafetarias e espla-
nadas por forma a vivenciar positiva-
mente o tecido urbano.

Além de permitir a estruturação 
de um vazio urbano no espaço central 
da Cidade, esta proposta permiti-
rá também a criação de um espaço 
público de referência e representação 
de Valongo, bem como o desenvolvi-
mento de uma nova imagem urbana 
da cidade, contribuindo para o reforço 
da identidade dos residentes no con-
celho de Valongo.
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Opções para o presente com visão do futuro

JOSÉ MANUEL RIBEIRO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Com um ano passado deste mandato na 
orientação dos destinos do concelho, o 
executivo tem o dever de apresentar o 
que de obra foi feita e quais os projetos 
de obra a fazer. Foram pedidos sacrifícios 
a todos com a atualização de impostos 
para agora começar a devolver o que foi 
pedido, em melhoramentos no Concelho.  

Valongo precisa de evoluir, abanar, sair 
da estagnação em que tem estado mer-
gulhado. Tapar buracos de estradas, fazer/
arranjar passeios, apostar na mobilidade 
e segurança dos munícipes, olhar para a 
educação, cultura, saúde, apoio social e 
outros.  

Hoje, quero salientar o que se tem 
feito no apoio social. Refiro-me às obras 
de requalificação no empreendimento 
do Barreiro em Alfena não só a nível de 
apartamentos como nos espaços pú-
blicos envolventes, o início de obras na 
urbanização de Sampaio em Ermesinde, 
urbanização de Balselhas em Campo e 
obras previstas no Valado em Valongo e 
em S. Bartolomeu em Alfena. O projeto 
“O meu bairro não tem paredes” visando 
a integração social das gentes dos bairros, 
combatendo a pobreza e a discriminação 
através de atividades educativas com a 
participação das mesmas gentes. Estas 
medidas permitem uma melhoria substan-
cial na qualidade de vida das comunidades 

desfavorecidas do Concelho. 
O projeto OTL Especial arte – iniciativa 

específica para crianças e jovens com de-
ficiências, a partir dos 6 anos e residentes 
em Valongo. O programa de férias TOK’A 
MEXER VALONGO – férias de verão pro-
porcionando umas férias diferentes a custo 
reduzido aos jovens de Valongo. O projeto 
ASA – Acreditamos em Seniores Ativos, 
atualmente com mais de 600 elementos, 
e 15 atividades gratuitas ao dispor das 
pessoas deste setor.  

Uma palavra sobre o orçamento para 
2019 que foi aprovado em Assembleia 
Municipal por maioria. Apesar das críticas 
da oposição que são sempre importantes, 
com chamadas de atenção para situações 
com ponto de vista discordantes, parece-
-me de acordo com a aposta do senhor 
Presidente da Câmara e da sua visão do 
que pretende para o Concelho. Tem de 
haver opções para o presente com visão 
do futuro, priorizando problemas de maior 
necessidade. 

Um Concelho inclusivo e com esperança no futuro

Iniciamos o ano de 2019 com uma 
decisão corajosa e inédita em Portugal. Em 
nome do interesse público e da necessidade 
de recuperarmos liberdade para a gestão do 
espaço público, avançamos com o resgate 
das duas concessões de estacionamento 
à superfície em Ermesinde e em Valongo, 
pois as mudanças de paradigmas de mobili-
dade em curso nestas cidades são incom-
patíveis com estes contratos de concessão. 

Temos consciência das dificuldades 
desta decisão política mas acreditamos 
que no final prevalecerá o interesse pú-
blico. Não foi este executivo que trouxe 

estas concessões para o concelho mas 
seremos nós a acabar com as mesmas. 

Estão à vista os resultados da gestão 
rigorosa dos dinheiros públicos que segui-
mos desde 2013: diminuímos a dívida para 
metade e recuperamos a autonomia de 
gestão, o que nos permitiu iniciar um ciclo 
de investimento que todo o concelho de 
Valongo tanto precisa. 

Além dos avultados investimentos em 
curso nas áreas da educação, da mobi-
lidade, da cultura e do desporto, vamos 
avançar finalmente com o ambicioso 
projeto de construção de um novo edifício 
dos Paços do Concelho, nos terrenos 
localizados entre as escolas Vallis Longus 
e Secundária de Valongo. Esta solução, 
além de dignificar todo o Município (são 
públicas e notórias, as condições deficitá-
rias do atual edifício dos Paços do Conce-
lho), permitirá também transformar o es-
paço público com a criação de uma nova 
praça e a resolução dos constrangimentos 
no acesso à Secundária de Valongo. 

No que respeita à concretização de obras 
físicas, destacam-se dezenas de interven-
ções nos empreendimentos sociais e na 
requalificação das artérias municipais, seja 
através da realização de empreitadas seja 
através da recarga de tapete betuminoso 
realizada com recursos próprios da autarquia. 

As melhorias em termos de mobilida-
de já se sentem nas cidades de Alfena, 
Ermesinde e Valongo e nas vilas de Cam-
po e Sobrado. 

Para fortalecer o cimento humano 
com que estamos a construir todos os 
dias uma comunidade mais forte, es-
tamos também a desenvolver projetos 
inovadores e com grande impacto social, 
designadamente o «Mais VAL» destinado 
a promover o sucesso escolar dos nossos 
jovens, e «O Meu Bairro não tem Pare-
des» para promover a inclusão social. 

Destacamos também os fantásticos 
projetos, ASA “Acreditamos em Seniores 
Ativos” onde mais de 640 seniores de 
todo o concelho vivem mais de 15 ativi-
dades gratuitas durante o ano, os Campos 
de Férias TOK’A MEXER, onde quase mil 
famílias confiam os seus filhos durante 
as férias escolares e o OTL Especial@rte, 
programa único na Área Metropolitana 
dirigido a crianças com deficiência que 
oferece às famílias soluções didáticas e 
divertidas para os tempos livres das suas 
crianças, com preços muito reduzidos. 

Valongo é um concelho cada vez mais 
inclusivo e com mais esperança no futuro, 
pois não deixamos ninguém para trás. 

Tudo de bom para Alfena, Campo, 
Ermesinde, Sobrado e Valongo!
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Realizadas com recursos próprios da autarquia, estas obras 
inserem-se num conjunto de várias dezenas de interven-
ções em vias municipais que têm sido realizadas ao longo 
do ano em todas as freguesias do concelho.

Já foram efetuadas recargas de tapete betuminoso 
nos seguintes locais: Campo - Rua S. Domingos, Rua 
1º de Maio;  Sobrado: Rua de Fijós, Travessa do Baldei-
rão; Valongo - Rua Pero Vaz de Caminha, Rua Ramalho 
Ortigão, Bairro do Calvário (Vários arruamentos interiores), 
Rua das Descobertas; Praceta da Ilha, Rua Almada Ne-

Requalificação de vias e arruamentos

Até ao final de 2018, foram colocadas mais 
de 3.000 toneladas de betuminoso em 
diversos arruamentos do concelho, onde é 
possível aplicar a técnica de recarga de tapete 
betuminoso.

Alfena - recarga de tapete betuminoso Alfena - requalificação 

Campo - recarga de tapete betuminoso

greiros (parte), Rua da Ilha (parte), Escola Preparatória de 
Valongo (recinto da entrada);  Alfena -  Rua de S. João; 
Rua de S. Vicente (acesso à bomba de gasolina), Rua Nª 
Sª dos Remédios, Travessa Nª Sª dos Remédios, Rua Nª Sª 
da Ponte; Ermesinde: Rua Jaime Cortesão; Rua Jornal de 
Notícias; Rua Guilhermina Suggia; Rua 1º de Janeiro; Rua 
João Domingos Bontempo; Rua Dr. João Rangel; Rua 1º 
de Dezembro; Rua Filipa de Vilhena (parte); Praceta Rainha 
Mariana Vitória. 

Nas intervenções da responsabilidade direta da autar-
quia destaca-se ainda as operações de limpeza e coloca-
ção de iluminação LED no Túnel da Costa, em Ermesinde, 
entre outras intervenções de manutenção asseguradas 
pelos funcionários municipais, como a limpeza de cursos 
de água para prevenir inundações.

Empreitadas em curso

Nas artérias que exigem obras complexas e onde já não é 
possível corrigir o piso com recarga de tapete betuminoso 
estão a ser lançadas empreitadas, por exemplo: Via do 
Peregrino (EN 15 Ermesinde-Valongo); Avenida 25 de Abril 
(Valongo); Rua de Vilar (parte) e da Rua Manuel Bento 
Júnior, em Alfena.

No âmbito da primeira fase do Plano Municipal de 
Acessibilidade para Todos (PMAT) que está a ser executado 
com recurso aos fundos comunitários do programa Norte 
2020, também já foram realizadas dezenas de interven-
ções para colocação de piso tátil e rebaixamento de passa-
deiras nas cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo.

Também com recurso a fundos comunitários, estão a 
ser realizadas obras de requalificação dos empreendimen-
tos municipais, designadamente nas urbanizações de Sam-
paio em Ermesinde e de Balselhas em Campo do Valado, 
em Valongo e de São Bartolomeu, em Alfena.
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Acesso à loja do cidadão em Ermesinde

Valongo - recarga de tapete betuminoso Valongo - Requalificação da Avenida 25 de Abril

Ermesinde - recarga de tapete betuminoso Sobrado - recarga de tapete betuminoso

Obras de manutenção na Rua de Fijós, em Sobrado

Obras de manutenção na Rua Fialho Almeida, em Sobrado
Limpeza e instalação de iluminação LED no Túnel da Costa
Ermesinde
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Alfena - Plano Municipal de Acessibilidade para Todos (PMAT)

PMAT - Ermesinde

PMAT - Via do Peregrino (EN15) PMAT - Valongo
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A Câmara Municipal de Valongo aprovou, por unanimida-
de, o resgate das duas concessões do estacionamento à 
superfície, nas cidades de Ermesinde e de Valongo, para 
garantia do interesse público. Por razões legais, prevê-se 
que esta decisão só tenha efeitos no Verão.

Entretanto, a empresa concessionária foi proibida de 
continuar a fiscalizar o estacionamento, que será da res-
ponsabilidade do município.

“Não foi este executivo municipal que trouxe estas con-
cessões para as cidades de Ermesinde e Valongo, mas foi 
eleito para defender o interesse público (das pessoas que 
vivem e trabalham no concelho, dos comerciantes e dos visi-
tantes) e é por isso mesmo que vai resgatar os dois contratos 
e quando se concretizar irá propor uma redução do valor 
hora de estacionamento e implementar um cartão de esta-
cionamento para comerciantes”, frisa José Manuel Ribeiro.

Face à implementação das novas opções políticas de 
mobilidade sustentável e acessível, vários espaços públicos 
vão ser objeto de intervenções tendo em vista a promoção 
de meios de transporte público e de uso pedonal, com a 
criação de mais zonas verdes, praças, arborização e qualifi-
cação de pavimentos, e nova regulação de circulação e es-
tacionamento de veículos nos centros urbanos.De acordo 
com o autarca, a gestão do serviço de estacionamento à 

superfície é um instrumento fundamental para as políti-
cas públicas de acessibilidade, mobilidade e organização 
urbana. Assim, pretende-se diminuir a agressão automóvel 
à qualidade urbana, diversificar as soluções de transporte 
e organizar os canais de circulação afetos ao sistema de 
transportes públicos, ora não é compatível desenvolver 
estas novas políticas estando o Município vinculado às 
obrigações e restrições contratuais resultantes dos contra-
tos de concessão de estacionamento em vigor.

A Autarquia recebe diariamente inúmeras queixas sobre 
a atividade dos fiscais da concessionária que em lugar de 
estarem orientados para a boa gestão do estacionamento, 
entraram numa verdadeira caça à multa. “A gestão do es-
tacionamento é um serviço público que deve estar alinhado 
com as políticas de gestão das cidades e focado na quali-
dade de vida dos habitantes, e não apenas na obtenção do 
maior lucro possível”, sustenta o Presidente da Câmara.

A concessionária não mostrou sensibilidade para a 
defesa do interesse público, pelo que ao abrigo do previsto 
nos contratos de concessão decidiu o executivo municipal 
resgatar as concessões do estacionamento à superfície 
que, após aprovação pela Assembleia Municipal, passarão 
a ser geridas pela Câmara Municipal de Valongo, de acordo 
com o regulamento de trânsito em vigor.

Resgate das concessões do estacionamento  
à superfície nas cidades de Ermesinde e de  
Valongo para garantia do interesse público
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Trata-se de uma nova máquina produtiva que, segundo o 
administrador da empresa João Pedro Koelher, represen-
ta “ o primeiro passo de um salto tecnológico inédito na 
Colquímica e em Portugal”. Além da requalificação tecno-
lógica, este investimento permitirá criar valor acrescentado, 
abrindo portas a novos nichos de mercado.

Inaugurada nova linha produtiva  
da Colquímica Adhesives

O Grupo Jetclass, especialista em de-
sign de interiores e mobiliário de luxo, 
vai investir 12 milhões de euros no pro-
jeto de expansão da sua unidade fabril 
de Sobrado, em Valongo. Através deste 
investimento, a empresa prevê duplicar 
a faturação e criar 50 novos postos de 
trabalho, ampliando dos atuais sete mil 
metros quadrados para 12 mil metros 
quadrados as suas instalações.

A cerimónia do lançamento da 
primeira pedra do novo investimento 
realizou-se no dia 17 de janeiro, com 
a presença do CEO do Jetclass Group, 
Agostinho Moreira, do Presidente da 
Câmara Municipal de Valongo, José 
Manuel Ribeiro, e do Secretário de 
Estado da Internacionalização, Eurico 
Brilhante Dias.

José Manuel Ribeiro salientou o 
volume de investimento privado e a 
criação de postos trabalho no conce-
lho. “Nestes cinco anos, dois meses 
e 21 dias, conseguimos atrair para o 
concelho de Valongo cerca de 160 
milhões de euros que geraram 1.100 
postos de trabalho, em dezenas de 
projetos de investimento que são um 
indicador da atratividade que o terri-
tório tem”, afirmou o autarca, enu-
merando a localização estratégica do 

Jetclass investe mais 12 milhões em Valongo

território, a redução de taxas e a rapi-
dez na aprovação dos projetos como 
fatores justificativos deste “record na 
captação de investimento”.

Eurico Brilhante Dias destacou a 
subida das exportações nacionais “só 
possíveis porque existem empresas 
como a Jetclass e uma classe empre-
sarial que se adaptou a um contexto 
diferente”.

Com uma taxa de exportação de 
97%, a marca Jetclass está presente 
em mais de 70 países. O novo projeto 

de expansão da empresa resulta do 
empreendedorismo do grupo e do seu 
rápido desenvolvimento que obriga 
a um contínuo investimento na sua es-
trutura. Serão criadas novas unidades 
produtivas, carpintarias próprias e ser-
ralharia. As unidades de folha, mela-
mina, madeira, estofo serão ampliadas, 
assim como o showroom. O aumento 
deste espaço permitirá uma melhor 
apresentação da marca Jetclass, bem 
como a criação de uma área exclusi-
vamente destinada ao Contract.

O Presidente da Câmara Municipal de 
Valongo, José Manuel Ribeiro, inaugurou o 
novo equipamento da Colquímica Adhesives. 
O autarca elogiou o “ambiente propício à 
inovação” desta empresa sedeada em Valongo 
que lidera o mercado nacional no setor das 
colas industriais.
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“A operação que mon-
támos é um exemplo para 
outros municípios. Em 
primeiro lugar, em cinco 
anos reduzimos a dívida do 
município para metade. Em 
segundo lugar, o paga-
mento antecipado permite 
obter um perdão de dívida 
pela EDP de 5,7 milhões de 
euros. Em terceiro lugar, 
passamos a ter capacidade 
de investimento na qualida-
de de vida das populações, 
que é o objetivo central 
desta operação”. afir-
mou José Manuel Ribeiro, 
presidente da Câmara de 
Valongo. 

Em 2013 a dívida de Va-
longo era de 54 milhões de 
euros e, no final de 2018, 
ficará pelos 27 milhões de 
euros. A dívida total por 
habitante em 2013 era de 
575,89 euros e, em 2017, 
diminuiu para 379.31 euros.

“Através deste proces-
so de renegociação e de 
reestruturação da dívida, 
estamos, não só a defen-
der o erário público, mas a 
aumentar a capacidade de 
investimento sem compro-
meter as gerações futuras”, 
afirma José Manuel Ribeiro. 
As finanças saudáveis e a 
rapidez com que a Câmara 
de Valongo paga aos forne-
cedores são, aliás, um dos 
eixos da presidência deste 
autarca: “Pagamos em 
média a 3 dias, temos taxas 
de execução do orçamento 
próximas dos 100% e al-
cançámos uma autonomia 
financeira de 74,8%. Este 
é o caminho para umas 

Valongo diminui dívida para metade, recupera 
autonomia de gestão e aumenta investimento

finanças locais saudáveis 
e temos que continuar a 
trilhá-lo”, afirma. 

Após um longo processo 
negocial, o atual executivo 
garantiu uma redução de 
40% na dívida para com a 
EDP, no valor de 5,7 milhões 
de euros, uma poupança 
substancial para o erário 
público. Assim, o valor a 
pagar à EDP será de 10,9 
milhões de euros. Já a liqui-
dação antecipada do PAEL, 
no valor de 10,5 milhões 
euros, irá permitir a diminui-
ção dos encargos associa-
dos, com uma diminuição 
drástica da taxa de juro. 
Para além disso, o municí-
pio ficará liberto de todos os 
condicionalismos de gestão 
associados ao Plano de 
Ajustamento e Saneamento 
Financeiro do PAEL.

“Valongo é, sem dúvida, 
um exemplo de boa gestão 
financeira”, afirma José 
Manuel Ribeiro. “Essa boa 
gestão irá permitir, não só 
aumentar o investimento 
neste concelho, mas outra 
coisa muito importante: 
recuperar a autonomia de 
gestão, a qual em 2013, 
quando cheguei à presidên-
cia, estava comprometida 
devido ao peso da dívida”.

Para obter o visto do 
Tribunal de Contas ao 
processo de substituição de 
dívida, a autarquia garantiu 
que: o novo empréstimo 
não aumenta a dívida do 
município; diminui o serviço 
de dívida; e o valor atua-
lizado dos encargos totais 
– incluindo capital, juros, 
comissões e penalizações – 
é inferior ao valor atuali-

zado dos encargos totais 
do empréstimo que vai ser 
liquidado antecipadamen-
te. Esta operação só foi 
possível devido às altera-
ções introduzidas na Lei do 
Orçamento de Estado de 
2018.

Os empréstimos foram 
adjudicados às entidades 
bancárias que apresenta-
ram as propostas economi-
camente mais vantajosas: o 
BPI (11 milhões de euros) e 
a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo (10,5 milhões). O 
prazo de pagamento é de 
20 anos.

A Câmara de Valongo contraiu um empréstimo bancário no valor de 21.519.014,10 Euros para 
saldar a sua dívida à EDP e liquidar antecipadamente o empréstimo contraído no âmbito do PAEL 
- Programa de Apoio à Economia Local, que impunha constrangimentos à gestão municipal. 
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Ao longo de cinco dias, o presidente 
da autarquia, José Manuel Ribeiro, e 
os vereadores, participaram em ses-
sões de esclarecimento à população 
sobre as contas relativas ao exercí-
cio de 2017.  “Fazemos a Semana 
de Prestação de Contas deste 2014 
e com base num princípio simples: 
acreditamos que os melhores aliados 
da governação local são os cida-
dãos. Para isso, temos de investir em 
fornecer-lhes boa informação sobre 
a governação local”, salienta o edil, 
avançando: “Um dia em cada fregue-
sia, vamos apresentar as contas do 
ano transato, mostrando de onde é 
que vem a receita, onde foi aplicada 
a despesa e a forma como evoluíram 
os lucros da Câmara. Esta ação é 
também um pretexto para podermos 
interagir e falar com os cidadãos”.

O autarca pretende reforçar a 
cidadania e envolver toda a comuni-
dade na governação local. Os temas 
debatidos ultrapassam algumas vezes 
as contas municipais. “Muitas das pes-
soas trazem-nos os problemas que 
são imediatos, os passeios, as ruas e 
os jardins. Há pessoas que colocam 
questões de outra natureza, sobre o 
futuro, sobre questões estratégicas, 
outras trazem problemas que nem 
são da autarquia, mas do Governo. 
Mas a governação local é isto, estar 
constantemente a dialogar com as 
pessoas, explicando com coragem as 
decisões, mesmo as que não sejam 
agradáveis. Podem não ser agradá-
veis, mas são feitas em nome de um 
caminho e de soluções”, explica o 
autarca, frisando que “o importante é 
o princípio da prestação de contas”.

Câmara de Valongo  
presta contas à população
As cinco freguesias do 
concelho acolheram mais 
uma edição da “Semana 
de Prestação de Contas”, 
uma iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal sob 
o lema “Comunidade mais 
esclarecida, Comunidade  
mais Participativa”. 
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“Não é só uma obrigação de quem 
governa, mas mesmo um dever, pois 
é esta a forma de conquistarmos 
a confiança das pessoas, de inves-
tirmos em confiança. Democracia 
é a diferença, é aceitarmos que as 
pessoas pensam de forma distinta, 
que perante um desafio poderá haver 
caminhos diferentes, mas dialogarmos 
e trocarmos impressões de forma 
muito clara, falando dos assuntos de 
forma amigável e envolvendo as pes-
soas nas questões comunitárias para 
que não seja uma minoria a governar 
uma imensa maioria. Isso é o que 
muitas vezes acontece e é, por vezes, 
perigoso”, anota José Manuel Ribeiro, 
complementando: “O espírito desta 
semana é investir em cidadania, fazer 
de todos os cidadãos os melhores 
aliados da governação”.

E para que os números sejam 
compreensíveis para a maior parte da 
população, há da parte da Câmara 
Municipal a preocupação de usar uma 
linguagem percetível a todos. “Ten-
tamos tornar amigável e desconstruir 
a complexidade do vocabulário, que, 
muitas vezes, é de difícil compreen-
são. Fazê-lo não só nestas sessões, 
mas também no site do Município, 
que é muito rico em informação”, 
ressalva.

O autarca de Valongo defende que 
este princípio de prestação de contas 
devia ser transversal a todos. “É um 
princípio fundamental da represen-
tação. Nós somos eleitos para todo 
o eleitorado, quer o que vota, quer o 
que não vota, e temos uma obriga-
ção de prestar contas do que gas-
tamos. Nós não somos proprietários 

do espaço para o qual fomos eleitos, 
somos inquilinos, princípio que se 
aplica a nível local, a nível regional e 
a nível nacional”, afirma o presidente 
da Câmara Municipal, enaltecendo a 
nova geração de políticos que per-
cebeu a importância de uma gestão 
transparente.

“Se investirmos sempre nesta 
dimensão da cidadania, não tenho 
dúvidas que as próximas gerações 
vão continuar e vão aprofundar esta 
relação que tem de ser de confiança, 
envolvendo a prestação de contas, a 
transparência, o rigor e não ter receio 
de encarar a diferença e opiniões 
diferentes. Não há Democracia sem 
pluralismo e confrontação de ideias, 
mas também não há Democracia sem 
prestação de contas, transparência e 
rigor”, finaliza José Manuel Ribeiro.
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A primeira edição dos «Encontros com o Parque» resultou 
de propostas de cidadãos que estiveram presentes, entre 
fevereiro e junho, no processo participativo do Plano de 
Gestão do Parque das Serras do Porto e da conjugação 
de esforços entre participantes, associações, empresas e 
municípios envolvidos. As diversas iniciativas que foram 
propostas foram dinamizadas pelas pessoas que se têm 
envolvido neste processo, de forma colaborativa, num 
exemplo invulgar de cidadania ativa. As ações acontece-
ram em vários pontos do território e incluiram caminha-
das, limpeza de resíduos, controlo de espécies invasoras, 
sensibilização, contacto com o património e as tradições, 
atividades desportivas, intervenções artísticas, entre outras. 
Em Valongo, destacaram-se as atividades “A vida rural em 
Couce” e “Experimentar a Mineração Romana”. O Parque 
de Lazer da Sta. Justa foi o local escolhido para a con-
centração de todos os intervenientes, para um momento 
simbólico de celebração do Parque e da participação públi-
ca que tem motivado. Mais informação: serrasdoporto.pt | 
facebook.com/serrasdoporto

Serras do Porto
1ª edição dos Encontros com  
o Parque foi um sucesso

A Exposição “Trilobites em Valongo: um rasto 
de história…” foi distinguida com o 1.º Prémio de 
Geoconservação 2018, atribuído pelo Grupo Português 
da ProGEO (Associação Europeia para a Conservação 

do Património Geológico).  
A mostra que está patente no Fórum Cultural de Ermesinde 
até setembro de 2019 foi realizada com o apoio científico 
do Museu de História Natural da Universidade do Porto, no 
âmbito das comemorações dos 180 Anos do Município de 
Valongo. Esta exposição dá a conhecer os seres marinhos 
fascinantes que povoaram o território do concelho na Era 
Paleozoica, há centenas de milhões de anos, muito antes 
da existência dos dinossauros. Pretende-se divulgar não 
só o riquíssimo espólio fóssil de Valongo, mas também a 
história do maravilhoso mundo outrora habitado pelas dife-
rentes espécies de trilobites.
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O Presidente da Associação do Parque 
das Serras do Porto e autarca de Va-
longo, José Manuel Ribeiro, acompa-
nhado pelos autarcas de Gondomar, 
Marco Martins, e de Paredes, Ale-
xandre Almeida, assinalaram no dia 
30 de agosto o arranque da obra de 
reabilitação do edifício que acolherá a 
futura sede da Associação Parque das 
Serras do Porto. Trata-se de um edifí-
cio icónico localizado no centro da ci-
dade de Valongo, construído há mais 
de um século, que irá ser requalifica-
do e adaptado para as novas funções. 
A obra comparticipada por fundos 
comunitários implica um investimento 
superior a meio milhão de euros e 
tem um prazo de conclusão de 240 
dias. Para além das indispensáveis 
zonas de trabalho, a recuperação do 
edifício que manterá a traça original 
prevê a construção de áreas de expo-
sição, um pequeno auditório e uma 

A Assembleia-Geral da Associação de Municípios Parque 
das Serras do Porto aprovou por unanimidade o Plano de 
Gestão e o Plano de Atividades e Orçamento para 2019, na 
sessão que se realizou no dia 28 de novembro, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Paredes.

Após a ordem de trabalhos, José Manuel Ribeiro, Presi-
dente da Câmara de Valongo e do Conselho Executivo do 
Parque das Serras do Porto, transmitiu as funções de Pre-
sidente do Conselho Executivo ao Presidente da Câmara 
de Gondomar, Marco Martins.

“Missão cumprida. Hoje, podemos afirmar sem falsa 
modéstia que o Parque das Serras do Porto é reconhecida-
mente uma infraestrutura verde metropolitana de supe-
rior interesse para a região e para o país”, salientou José 
Manuel Ribeiro. “Este Plano de Gestão, que colocamos ao 
serviço das próximas Presidências, reúne um conjunto de 
reflexões muito pertinentes e que desaguam em medidas e 
ações objetivas, em áreas cruciais como a gestão florestal 
e prevenção de incêndios, património natural, património 
cultural, turismo e recreio, as quais ajudarão certamente a 
Associação de Municípios a prosseguir com o seu propósito 
de gerir de forma sustentável estes seis mil hectares de 
paisagem protegida regional”, disse o autarca de Valongo.

Obras da futura sede do Parque das Serras  
do Porto já começaram

Aprovado Plano de Gestão das Serras do Porto 

biblioteca. Este equipamento vem en-
riquecer o Parque das Serras do Porto 
e marcará uma nova fase na vida da 
associação intermunicipal, que pas-
sará a dispor de melhores condições 
de trabalho e funcionários próprios. 
Atualmente o trabalho da Associação 
do Parque das Serras do Porto está a 

ser assegurado pelos técnicos das três 
autarquias que a integram (Valongo, 
Gondomar e Paredes) e o investi-
mento tem sido realizado maioritaria-
mente na execução dos estudos do 
território, imprescindíveis para a boa 
execução do projeto. 
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A exposição «Mineração Romana 
em Valongo» está patente no Mu-
seu Municipal de Valongo, onde, até 
dezembro de 2019, é possível viajar 
no tempo para conhecer o ambien-
te fascinante da exploração aurífera 
da época romana, em dois pisos de 
área expositiva. A inauguração desta 
mostra foi um dos momentos mais 
impactantes da programação do 1º 
Congresso Internacional de Mineração 
Romana/3º Congresso de Mineração 
Romana e Espeleologia, onde especia-
listas de cinco países – Roménia, Fran-
ça, Espanha, País de Gales e Portugal 
 partilharam diferentes experiências 
sobre a Mineração Romana do Ouro.

Organizado pelo Alto Relevo - 
Clube de Montanhismo em parceria 
com a Câmara Municipal de Valongo, 

o Congresso sobre Mineração Roma-
na e Espeleologia visou sensibilizar a 
população para a importância deste 
património Romano presente nas Ser-
ras do Porto, onde diversos especia-
listas consideram que está localizado 
o maior complexo subterrâneo de 
extração de ouro de todo o Império 
Romano.

“Não deve ser a força económica a 
comandar estes processos. Deve ser a 
força da cultura, a força da geologia, 
a força da biologia, a força da inteli-
gência humana, a força da identida-
de. Aqui o objetivo é saber o que é 
que nós queremos fazer e para onde 
queremos ir. Nós, felizmente, sabe-
mos para onde queremos ir e isso é 
uma conquista de todos e de todas”, 
salientou José Manuel Ribeiro.

Além das palestras proferidas no 
Auditório Dr. António Macedo, este 
evento sem paralelo que é já uma 
referência internacional incluiu visitas 
guiadas ao terreno, para dar a conhe-
cer um dos maiores valores patrimo-
niais que o território das Serras do 
Porto possui: A Mineração Romana! 
Um legado com cerca de 20 séculos 
em excelente estado de conservação.

Foi precisamente no anfiteatro 
natural resultante de uma antiga mina 
de ouro romana, que as conclusões 
do congresso foram apresenta-
das, numa autêntica tertúlia in loco 
realizada no interior da antiga mina 
romana, onde a resenha do evento 
e a sessão de brainstorming foram 
acompanhados pelo concerto «Gaitas 
Daninhas».

Valongo dedica Exposição e Congresso  
Internacional à Mineração Romana de Ouro
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No âmbito do projeto RECICLAR É DAR +, o Município de Valongo está 
a alargar a área anteriormente definida oferecendo a mais 2000 fogos 
a possibilidade de separar os resíduos dentro de portas, num sistema 
de recolha seletiva porta-a-porta. Neste momento já temos 10% do 
Concelho de Valongo com este sistema.

A distribuição de equipamentos de contentorização para reco-
lha dedicada das várias frações (papel/cartão, plástico/metal, vidro, 
orgânicos e indiferenciados), a cada um dos fogos abrangidos, está ser 
realizada em simultâneo com uma ação de sensibilização, apelando a 
uma correta separação, informando sobre a periodicidade da recolha, 
sobre os procedimentos de deposição, bem como sobre as mais-valias 
deste novo sistema, nomeadamente o apoio a causas sociais, isto é, os 
resíduos recicláveis recolhidos reverterão a favor dos Bombeiros Volun-
tários de Ermesinde e de Valongo.

O município de Valongo foi distinguido com 
a Bandeira Verde ECOXXI, um galardão que 
reconhece as boas práticas desenvolvidas 
pelo Município em prol do desenvolvimento 
sustentável, evidenciadas na concretização de 
medidas, ações e políticas de sustentabilidade.

Em clara ascensão ao longo dos últimos 
três anos, o município de Valongo volta 
a superar os objetivos e atinge agora um 
índice de sustentabilidade superior a 70%, 
fortalecendo a sua posição no panorama 
nacional, e renovando o seu compromisso 
para com os munícipes, trabalhando para 
a sustentabilidade nas áreas ambiental, 
económica e social.

A cerimónia de entrega dos prémios 
decorreu no Cineteatro de Estarreja, onde 
foram lançados os novos projetos “ Rota 
pela Cidadania” e “O mar começa aqui”, 
ambos impulsionados pelo sucesso do Pro-
grama ECOXXI.

Iniciado em 2005 e inspirado nos princí-
pios subjacentes à Agenda 21, o programa 
ECOXXI é um projeto da Associação Ban-
deira Azul da Europa e tem como principal 
objetivo reconhecer e premiar as boas 
práticas desenvolvidas ao nível dos municí-
pios portugueses, valorizando um conjunto 
de aspetos considerados fundamentais na 
construção do desenvolvimento sustentável 
e o esforço desenvolvido na implementa-
ção de medidas pró-ambientais. O galardão 
resulta da avaliação de uma Comissão Na-
cional composta por júris especializados de 
mais de 40 instituições, e fundamenta-se 
num sistema de 21 indicadores desagrega-
dos em 65 subindicadores.

O município de Valongo estreou-se 
timidamente neste programa em 2016, mas 
desde logo alcançou o galardão, assu-
mindo-se como Eco-município, com clara 
determinação em trabalhar mais e melhor 
na construção do desenvolvimento susten-
tável local.

No Município de Valongo, já foram entregues mais de 1600 composto-
res, ou seja, mais de 1600 famílias valorizam os resíduos orgânicos que 
produzem. Apesar de já terem sido largamente ultrapassadas as metas 
concelhias (1250 compostores), definidas no âmbito do PAPERSU – 
Plano de Ação para obtenção dos objetivos traçados no PERSU 2020 
- Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, a autarquia em parceria 
com a Lipor continua a apostar nesta prática sustentável.

Atualmente, cerca de 30 por cento do peso do lixo doméstico é 
composto por resíduos biodegradáveis. Além de diminuir a quantidade 
de lixo, o processo de compostagem permite ter em casa um excelen-
te fertilizante para a horta ou para o jardim.

Município  
de Valongo  
distinguido com  
a Bandeira Verde  
ECOXXIAlargado projeto  

RECICLAR É DAR +

Mais de 1600 famílias praticam 
compostagem caseira
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A Câmara Municipal de Valongo renovou a frota automóvel, 
substituindo todos os carros ligeiros movidos a gasóleo e a 
gasolina por veículos elétricos e híbridos. Esta opção justifi-
ca-se pelos evidentes benefícios ambientais e insere-se na 
estratégia municipal de promoção da mobilidade sustentável.

A substituição dos carros de serviço da autarquia por 
veículos elétricos e híbridos acarreta uma poupança anual 
de 18.000 litros de combustível (maioritariamente gasó-
leo) e representa menos 48.896 kg de CO2 (gás poluente) 
emitido para a atmosfera. 

Além de contribuírem para a redução de emissões de 
gases com efeito de estufa, as novas viaturas contribuem 
também para a redução da poluição sonora, diminuindo o 
ruído em meio urbano.

Município de Valongo diminui pegada ecológica 
com nova frota de veículos ligeiros elétricos e 
híbridos amigos do Ambiente

No total, foram adquiridas 7 viaturas híbridas e 17 
viaturas 100% elétricas. A nova frota municipal foi con-
tratualizada em regime de AOV - Aluguer Operacional de 
Veículos, com um custo anual de 122.238,60 €.

O Moinho do Rio - Centro de Interpretação Ambiental do 
rio Tinto, localizado em Ermesinde no Trilho Ecológico da 
LIPOR, foi oficialmente inaugurado no dia 11 de junho. 
A marcar esta data, foi também inaugurado o mural do 
Bordalo II, comissionado pela Lipor especificamente para 
este local.

Assim, na parede exterior principal do Centro de In-
terpretação Ambiental está a escultura do artista Bordalo 
II, “Peixe”, que simboliza por um lado todo o processo de 
renaturalização e recuperação que está a ser levado a 
cabo no troço do rio Tinto que passa no Trilho Ecológico 
da Lipor, e por outro os princípios da Economia Circular e 
da reutilização, em que os resíduos passam a ser olhados 
como matéria-prima!

Esta inauguração é o culminar de um importante tra-
balho que a Lipor tem desenvolvido, no troço com cerca 
de 500 metros, que acompanha o Trilho Ecológico. Estes 
trabalhos tiveram início em 2017, ficando agora concluídos, 
nomeadamente um importante trabalho de despoluição 
e limpeza do leito do rio, a valorização das margens e a 
criação do trilho ecológico para percursos pedestres.

Todo o trabalho de renaturalização e recuperação deste 
troço do rio utilizou técnicas de engenharia natural.

De destacar a recuperação de um antigo moinho, nas 
margens do rio, onde foi instalado um Centro de Interpre-
tação Ambiental para suporte a um Programa Educacional 
para as Escolas da região, com o objetivo de sensibilizar 

Inaugurado Moinho do Rio
Centro de Interpretação Ambiental do rio Tinto

a comunidade para a defesa do ecossistema fluvial e do 
bem precioso que é a água.

Visite o Trilho Ecológico da Lipor, explore o Centro de 
Interpretação Ambiental e veja in loco “o 1º peixe que che-
gou ao rio Tinto”!
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SABIA QUE?

No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Animal, no dia 20 de ou-
tubro, o Município de Valongo promo-
veu mais uma iniciativa para estimular 
a adoção dos animais (cães e gatos) 
recolhidos no Centro de Recolha Ofi-
cial de Animais do Centro Veterinário 
Municipal, em Campo, onde vai pas-
sar a funcionar uma autêntica «Pra-
ça da Adoção». No primeiro dia de 
abertura foram adotados 5 animais, 
quatro cães e um gato. Esta solução 
surge na sequência da construção de 
novas jaulas no Centro Veterinário 
Municipal, que duplicou a capacidade 
passando a poder albergar no total 
30 animais. O investimento munici-
pal rondou os 15.000€. Este dia foi 
também marcado pelo anúncio de 
um pacote de medidas que permi-
tem a Valongo continuar a destacar-
-se como uma das Autarquias que 
trata melhor os seus animais. Assim, 
o horário de adoção será alargado 
para todos os dias úteis das 10h00 às 
17h00 e aos sábados das 10h00 às 
12h00. Este horário alargado permi-
tirá uma maior adoção e uma maior 
participação pública e de proximidade 
com iniciativas tais como o volunta-

Município aposta na adoção de animais

riado e o projeto FAT Valongo (Fa-
mílias de Acolhimento Temporário). 
Outra novidade é a oferta da vaci-
nação antirrábica, do dispositivo de 
identificação eletrónica (microchip), 
da desparasitação, da esterilização 
e ainda do acompanhamento ao 
longo da vida mediante consultas de 
aconselhamento a quem adotar um 
animal no Centro Veterinário. Em mé-
dia a autarquia gasta 100€ por cada 
animal que entrega para adoção. 

Localizado no edifício dos Paços 
do Concelho, o Espaço Empresa de 
Valongo contempla um ponto único 
de atendimento às empresas, com 
serviços disponibilizados pela admi-
nistração central e local, quer através 
dos canais online e telefónico, quer 
através do canal presencial, numa ló-
gica de proximidade e de atendimento 
personalizado. 

Este novo serviço do Município 
de Valongo foi inaugurado no dia 25 
de julho pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Valongo, José Manuel 
Ribeiro, pela ex-Secretária de Estado 
da Indústria, Ana Teresa Lehmann. 

O Espaço Empresa é uma iniciativa 
desenvolvida pelo IAPMEI (Agência 
para a Competitividade e Inovação), 
em parceria com a AMA (Agência para 
a Modernização Administrativa) e a 
AICEP (Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal).

Inaugurado o Espaço 
Empresa de Valongo
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O projeto «Comunidade mais Esclarecida, Comunidade 
mais Participativa» do Município de Valongo foi distinguido 
com a menção honrosa do «OIDP Award - Best Practice 
in Citizen Participation», no âmbito da 18.º Conferência 
Internacional do Observatório Internacional de Democracia 
Participativa (OIDP), que se realizou nos dias 25, 26 e 27 
de novembro, em Barcelona. 

Este ano foram apresentadas 65 candidaturas, prove-
nientes de 26 países de todos os continentes, a este pré-
mio que é atribuído anualmente pelo OIDP com o objetivo 
de reconhecer as boas políticas públicas implementadas 
pelos governos locais. 

“É com muita honra que recebemos este reconhe-
cimento internacional. Acreditamos que é nosso dever 
reforçar a Democracia Local, e só o podemos fazer se 
ajudarmos as pessoas a serem mais informadas, mais 
esclarecidas e por isso mesmo mais autónomas. Por isso, 
o Município de Valongo criou várias ferramentas que visam 
capacitar cada um dos seus cidadãos para serem mais ati-
vos, presentes e responsáveis pelas suas ações. Confiança, 
Transparência e Cidadania Ativa são pilares e valores que 
constituem o cimento cívico que pode travar o perigo da 
mensagem do medo e das soluções fáceis do populismo, 
que estão a corroer tantas democracias por todo o lado”, 
afirmou José Manuel Ribeiro, na cerimónia de entrega dos 
prémios. 

O projeto «Comunidade mais Esclarecida, Comunidade 
mais Participativa» agrega diversas iniciativas tais como o 

Em 2018, as comemorações do Dia Internacional das Cida-
des Educadoras tiveram início na Escola Básica Mirante dos 
Sonhos, em Ermesinde. No programa destacou-se a inter-
pretação do Hino das Cidades Educadoras pelo grupo Coral 
“Cantar Sonhos” da Escola Básica Mirante dos Sonhos, com 
a participação especial da Academia de Música do Ensi-
no Articulado, a apresentação do vídeo “Valongo Cidade 
Educadora” e a inauguração do Mural do Pré-Escolar “Tecer 
Cumplicidades”. Esta cerimónia incluiu também as inter-
venções do Presidente da Câmara de Valongo, José Manuel 
Ribeiro, e do Vereador da Educação, Orlando Rodrigues.

Munícipio de Valongo reconhecido em Barcelona 
com projeto “Comunidade Mais Esclarecida,  
Comunidade Mais Participativa”

Orçamento Participativo Jovem de Valongo, o Orçamento 
Participativo Eu Conto (para funcionários do Município), 
o TAClaro (site que descodifica e descomplica a informa-
ção financeira do Município construído em parceria com 
o ISCAP), a Semana da Prestação de Contas, a Semana 
Europeia de Democracia Local e a campanha “Ler não 
custa nada!”. 

“Estas e outras ferramentas pretendem estimular uma 
participativa cívica ativa dos cerca de 100 000 habitantes, 
que são os melhores e mais valiosos aliados da boa gover-
nação democrática deste concelho formado pelas cidades 
de Alfena, Ermesinde e Valongo e pelas vilas de Campo e 
de Sobrado”, concluiu o autarca. 

Valongo Concelho Educador

No ano letivo 2018-2019, o Município de Valongo vai atribuir 50 bolsas de estudo no valor  
de 750€ a estudantes do ensino superior, num investimento total de 37.500€.  

Serão atribuídas mais 10 em relação ao ano anterior. 
SABIA QUE?
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A Câmara de Valongo está a substituir todas as coberturas 
de fibrocimento existentes nas escolas da sua responsabili-
dade. O investimento total é de 815.662,23 Euros. As obras 
nas escolas do Susão (freguesia de Valongo); Balselhas e 
Retorta (freguesia de Campo); Lombelho, Codiceira e Ca-
beda (freguesia de Alfena) estão na fase final e, em breve, 
terá início a empreitada da Escola do Calvário (freguesia de 
Valongo), que será realizada em duas fases.

“Estamos a melhorar todas as escolas públicas da 
nossa responsabilidade, para que tenham boas condi-
ções de dignidade para toda a comunidade educativa 
do ensino pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
Nenhuma escola pública da pré e do primeiro ciclo no 
concelho de Valongo terá fibrocimento”, garante José 
Manuel Ribeiro. 

Além da substituição das coberturas de fibrocimen-
to (obras prioritárias), ao longo do ano letivo 2018/19, o  
Município de Valongo vai prosseguir a aposta na requali-
ficação do Parque Escolar, na contratação de pessoal não 
docente, na instalação de Salas de Aula do Futuro/Labo-
ratórios de Aprendizagem e construção de Parques Infantis 

Autarquia promove requalificação das Escolas

em cada uma das escolas da pré e do primeiro ciclo do 
ensino básico em todo o concelho de Valongo, num inves-
timento global de 2.851.787,99 Euros.

No âmbito do protocolo com o Ministério da Educa-
ção, que tem a tutela destes estabelecimentos de ensino, 
a Câmara Municipal de Valongo executou também obras 
nas escolas secundárias de Ermesinde (requalificação dos 
edifícios) e de Valongo (substituição das coberturas).
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A Cerimónia de Abertura do Ano Escolar 2018-2019 do Município 
de Valongo realizou-se no dia 13 de setembro, no Auditório Dr. 
António Macedo, localizado Fórum Vallis Longus. Após a sessão 
de abertura pelo Presidente da Câmara Municipal de Valongo, 
José Manuel Ribeiro, foram apresentadas as novidades do Plano 
de Ação do Projeto Educativo Municipal, onde se destaca o Pro-
jeto “MAIS VAL – Melhores Aprendizagens, Inovação e Sucesso 
em Valongo”, elaborado no âmbito da candidatura aos Planos 
Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), 
que apesar de ter já iniciado, verá este ano letivo o arranque 
de duas das suas principais ações – Valongo a Ler e Aprender 
a Aprender. “O nosso objetivo é tornar o processo de ensino-
-aprendizagem mais apelativo, ao favorecer a mudança educativa 
e a possibilidade de desenvolvimento das competências-chave 
requeridas para o século XXI, promovendo o sucesso educativo, 
para todos e para todas!”, salientou o autarca.

A Câmara Municipal de Valongo formali-
zou a entrega de 621 livros e 180 equipa-
mentos informáticos – tablets – aos seis 
agrupamentos de escolas do concelho, 
numa cerimónia teve lugar no dia 18 de 
outubro, na Biblioteca Municipal de Valon-
go. Esta iniciativa insere-se no projeto de 
combate ao insucesso escolar «MAIS VAL 
– Melhores Aprendizagens, Inovação e Su-
cesso em Valongo», que tem a promoção 
das competências da leitura como um dos 
seus eixos estratégicos e como principais 
objetivos diminuir em 12% a percentagem 
de alunos com pelo menos uma negativa 
no 2.º ciclo do ensino básico, bem como 
reduzir em 26% as taxas de retenção no 
1.º e 2.º ciclos. 
Neste sentido, foram adquiridos 180 ta-
blets, distribuídos pelos seis agrupamentos, 
permitindo que cada agrupamento dispo-
nha de um kit de 28 tablets. Esta aquisição 
teve um custo de cerca de 60.000€, alvo 
de financiamento comunitário, e será com-
plementada com a criação, ainda durante 
o presente ano letivo, de uma sala de aula 
de futuro em cada Escola Básica do 1.º 
ciclo do concelho. 
No âmbito do Projeto MAIS VAL – Melho-
res Aprendizagens, Inovação e Sucesso 
em Valongo, verificou-se que a aquisição 

Município oferece às escolas 621 livros e 180 tablets 
para estimular a leitura e promover o sucesso escolar

Projeto MAIS VAL e educação inclusiva  
marcam abertura do Ano Escolar 2018-2019

de equipamentos informáticos – tablets – 
é imprescindível para a execução de no-
vas metodologias educacionais e pedagó-
gicas. É o caso da utilização da plataforma 
educativa Ainda Estou a Aprender, para 
crianças com Dificuldades de Aprendiza-
gem da Leitura, integrada na Ação VALer: 
Valongo a Ler, em que a utilização de 
tablets é fundamental.

Além dos tablets, foram entregues 
também livros para as Bibliotecas Escola-
res das 38 escolas localizadas no Conce-
lho, desde a Educação Pré-Escolar ao En-
sino Secundário, adquiridos pelo Município 
de Valongo com o objetivo de contribuir 
para o aumento do fundo documental das 

Bibliotecas Escolares. Esta aquisição teve 
por base o levantamento de necessidades 
junto das direções dos seis Agrupamen-
tos de Escolas, tendo sido atribuído um 
valor de 200€ por escola, o que tradu-
ziu a duplicação do valor por escola em 
relação ao ano letivo anterior, bem como 
um aumento do n.º de escolas abrangi-
das, pois em 2017/2018 foram adquiridos 
livros para as Bibliotecas das Escolas com 
Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo. No total, 
foram adquiridos 621 exemplares, que se 
traduziu num investimento de cerca de 
6000€ (5.912,89€), face aos 256 exem-
plares e 2300€ despendidos no ano letivo 
anterior.
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No dia 28 de junho, o Município de Valon-
go acolheu o Encontro Regional da Zona 
Norte, onde se realizaram as semifinais da 
4ª Edição do «Apps for Good 2017/2018». 
O Parque Urbano de Ermesinde foi o palco 
deste Encontro Regional que envolveu 
cerca de 300 alunos e 100 professores de 
várias escolas do Norte, que apresentaram 
e defenderam perante um júri e o público 
em geral as melhores soluções criadas pe-
los jovens para resolver problemas sociais. 
“Este projecto é extraordinário. A escola 
precisa de investir muito na autonomia das 
pessoas. É preciso projectos que promo-
vam a criatividade e o empreendedorismo, 
que permitam transformar boas ideias em 
coisas concretas e com impacto social”, 
defendeu o Presidente da Câmara Munici-
pal de Valongo, José Manuel Ribeiro, que 
entregou o prémio do Público. O autarca 
salientou ainda que o concelho já dispõe de 
um Centro de Cidadania Digital no conce-
lho onde podem ser desenvolvidas muitas 
aplicações deste género e que está aberto 
ao público no Edifício Faria Sampaio, em 
Ermesinde. “Após a inauguração do primei-
ro Centro de Cidadania Digital, um dos nos-
sos vários projetos, Valongo recebe agora, 
pela primeira vez, uma semifinal do Apps 
for Good. A tecnologia é um meio para a 
resolução de problemas e de causas sociais 
para criar uma sociedade mais sustentável 
e cívica e o Apps for Good ajuda a desen-
volver a capacidade criativa e empreende-
dora dos jovens”, afirmou João Baracho, 
diretor executivo do CDI.

Terminou com balanço muito 
positivo mais uma edição do Pro-
grama de Férias de Verão TOK’A 
MEXER VALONGO, que contou 
com 1.270 inscrições, envolvendo 
um total de 800 crianças durante 
10 semanas.  
Nesta edição, a Câmara Municipal 
de Valongo duplicou o número 
de vagas e reduziu para 27 Euros 
por semana o preço do progra-
ma Férias de Verão TOK’A ME-
XER VALONGO. Este valor incluiu 
refeições, seguros, transporte e 
um leque de múltiplas e variadas 
atividades. Este preço refletiu-se 
numa diminuição de 40% relati-
vamente ao preço praticado nas 
edições anteriores, que era de 
45 Euros por semana. Este ano 
participaram também 53 crian-
ças sinalizadas pela Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens e 
pelos serviços sociais da autarquia.  
“O Tok’a Mexer Valongo foi mais 
uma vez um enorme sucesso. 
Conseguimos dar resposta com 
muita qualidade às necessidades 
das famílias nos períodos de férias 
com uma redução muito expressi-
va dos custos e um prolongamen-
to pela primeira vez até ao final 
de agosto, o que é extremamente 
importante, pois muitos pais não 
têm quem acompanhe os seus 
filhos nesses períodos, nem pos-
sibilidades financeiras para recor-
rer a outras soluções”, salienta o 
Presidente da Câmara Municipal 
de Valongo, José Manuel Ribeiro, 
realçando também o grau de sa-
tisfação das crianças e das famílias 

com as atividades desenvolvidas.  
As atividades propostas no âmbito 
do TOK’A MEXER VALONGO 2018 
visaram promover o desenvolvi-
mento cognitivo, relacional e emo-
cional e foram desenvolvidas tendo 
em conta o ritmo e a realidade das 
crianças participantes. As ativida-
des incluíram sempre um dia com 
saída externa e na sua maioria 
privilegiaram ações relacionadas 
com as logomarcas identitárias do 
concelho de Valongo, nomeada-
mente: Regueifa e Biscoitos, Lousa, 
Serras, Bugios e Mourisqueiros. 
Foram também praticadas ativida-
des desportivas, tais como fute-
bol, andebol, basquetebol, artes 
marciais, ténis, natação, bicicleta, 
hóquei, jogos tradicionais, entre 
outras modalidades desenvolvidas 
para proporcionar uma dinâmica de 
grupo e estimular as relações entre 
as crianças. 
Nesta edição do TOK’A MEXER 
VALONGO estiveram envolvidos 
49 monitores e 13 associações 
concelhias: Associação das Cole-
tividades de Valongo; Associação 
Helpo; Associação Tigre Branco; 
Bombeiros Voluntários de Valon-
go; Centro Hípico de Valongo; 
Clube Karaté de Alfena; Clube 
Ténis de Ermesinde; Clube Ténis 
de Valongo; Clube Zuper; Estre-
las Susanenses; Grupo Dramático 
e Recreativo da Retorta; Lipor e 
Minigolfe de Ermesinde. O in-
vestimento global foi de 132.700 
Euros, sendo que o contributo das 
famílias foi de 32.470,20 Euros.

Apps for Good

TOK’A MEXER VALONGO 
com mais de 800 inscrições
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O Projeto OTL ESPECIAL@rte - Fé-
rias de Verão 2018 terminou a 31 de 
agosto na Escola do Xisto, em Alfena. 
A festa de encerramento contou com 
a participação de todos intervenientes 
neste projeto pioneiro do Município de 
Valongo, de enorme alcance social. 
Esta edição contou com a participação 
de 36 inscritos, sendo que por semana 
foi preenchida a totalidade das vagas. 

Na edição de Férias de Verão, 
realizou-se uma viagem por nove 
países (um país por semana) Brasil, 
China, Moçambique, India, México, 
Rússia, França, Itália e Síria), procu-
rando dar a conhecer as lendas, as 
danças típicas, o desporto tradicional, 
as artes plásticas, artistas, escritores, 
músicos e compositores, gastronomia 
tradicional, vestuário e festividades de 
cada um deles. Considerando o atual 
contexto vivido na Síria, foram ainda 
trabalhadas competências relacionais 
promotoras da Paz. 

Ao abordar e trabalhar a multicul-
turalidade, pretendeu-se proporcionar 
um crescimento pessoal, aceitação 
e respeito pelo outro, através da 
diferença. Em cada semana, realizou-
-se uma saída/visita, com o objetivo 
de proporcionar novas vivências (além 
das vividas no espaço Escola do Xisto) 
e trabalhar a própria comunidade/so-
ciedade para um olhar mais inclusivo. 
Os Locais visitados foram: Lipor, Acro 

Clube da Maia, Zoo da Maia, Visita à 
Baixa da Cidade do Porto para assistir 
a um espetáculo de Rua com viagem 
de comboio, Estádio do Dragão, Ida 
à Praia da Memória, Escola de Cir-
co NOA, Casa da Música do Porto, 
Bombeiros Voluntários de Valongo e 
Parque Aquático Adaptado “Kastelo”. 
Numa lógica de partilha, troca de ex-
periências e saber receber, as crianças 
e jovens também receberam na Es-
cola do Xisto a visita de uma entidade 
externa semanal. 

O OTL ESPECIAL@rte é uma 
iniciativa específica para crianças e 
jovens com deficiência a partir dos 6 
anos, residentes no concelho de Va-
longo, que consiste em promover um 
período de férias letivas através de 
atividades lúdico-pedagógicas. Tem 
como principal objetivo permitir que 
as famílias destas crianças e jovens 
possam manter as suas ocupações 
diárias, aquando das férias letivas e 
minorar o défice na oferta de espaços 
especializados para a ocupação de 
tempos livres de grupos com necessi-
dades especiais.  Os diagnósticos são 
desde paralisia cerebral, perturbações 
do espetro do autismo, multideficiên-
cia, trissomia 21, deficit cognitivo, en-
tre outros. Esta diversidade pretende 
trabalhar a inclusão dentro da própria 
deficiência, a “aceitação” e o conheci-
mento da deficiência em geral. 

 “Iniciamos o OTL ESPECIAL@rte 
em 2015 como projeto-piloto e desde 
logo verificamos que tínhamos de en-
contrar uma solução permanente para 
estas crianças e jovens e suas famílias. 
É com muita satisfação que vemos a 
felicidade estampada no rosto, não só 
destes meninos e meninas tão espe-
ciais, mas também dos seus familiares”, 
refere o autarca, salientando também 
o “imenso orgulho de toda a equipa 
municipal neste projeto único, que já é 
reconhecido por várias entidades como 
um exemplo de boas práticas”. 

Em 2018, o projeto OTL ESPE-
CIAL@rte passou a funcionar em 
todas as interrupções letivas, ao longo 
de 11 semanas, distribuídas da seguin-
te forma: 1 semana nas férias da pás-
coa, 9 semanas nas férias de verão (2 
de julho a 31 de agosto) e 1 semana 
nas férias de natal, com 18 vagas por 
semana. O investimento do Município 
é de cerca de 48.000 Euros. O valor 
a pagar por semana é em função dos 
rendimentos do agregado familiar: 
Escalão A – 5€ , Escalão B – 15€ 
e Sem Escalão – 25€. Este projeto 
conta com a parceria da EducaSom, 
entidade que operacionaliza o GAS 
Porto (Grupo de Ação Social do Por-
to), diversas entidades externas que 
semanalmente participam e voluntá-
rios que doam o seu tempo.

Projeto OTL ESPECIAL@rte faz felizes crianças  
e jovens com deficiência
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Após o início do ano letivo 2018 foi feita uma requalifi-
cação do projeto, tendo sido reorganizadas novas turmas 
e introduzidas novas atividades. Foi também alterada a 
denominação do projeto que passou de Programa de Ação 
Sénior (PAS) a ASA - Acreditamos em Seniores Ativos.

Atualmente, estão disponíveis 15 atividades totalmente 
gratuitas: Português, Inglês, TIC – 3 turmas iniciação, nível 
1 e 2, Educação Física, Hidroginástica, Artes Decorativas, 
Pintura, Música, Teatro, Boccia, Conversa de Treta, Yoga do 
Riso, Danças de Salão.

Além destas “disciplinas”, no âmbito do projeto ASA 
realiza-se quinzenalmente uma tarde de baile, de que 
podem usufruir todos os portadores do Cartão Sénior 
Concelhio. Destacam-se ainda as atividades pontuais: Dia 
Internacional da Mulher, Colónia Balnear, Dia Metropolitano 

ASA – Acreditamos em Seniores Ativos  
com mais de 670 pessoas
O projeto ASA – Acreditamos em Seniores 
Ativos está cada vez mais dinâmico, 
contando com mais de 670 elementos, 
homens e mulheres, que preenchem as 
suas semanas com diversas atividades.

dos Avós, Dia Internacional do Idoso, Halloween, Jantar de 
Natal, Festa ou Passeio de Encerramento do Ano Letivo.

No início de 2013, as Academias denominadas por 
programa PAS tinham cerca de 180 Seniores. No final de 
mandato 2017, duplicou o número de seniores no ativo 
embora com grande número de pessoas inscritas em lista 
de espera. No momento atual estão no ativo cerca de 610 
Seniores (duplicou neste ano), com uma lista de espera de 
306 Seniores a nível de Concelho.

Por falta de instalações próprias, a Câmara Municipal de 
Valongo teve de recorrer a protocolos/arrendamentos com 
IPSS para poder utilizar espaços condignos para as atividades.
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No âmbito do PEDU (eixo das comunidades desfavoreci-
das), o Município de Valongo está também a promover o 
projeto «O Meu Bairro não tem Paredes», uma parceria 
com o Município de Valongo, o Centro Social e Paroquial 
de Alfena, o Centro Social de Ermesinde e o Centro Social 
e Paroquial de Sobrado.

Implementada com o objetivo de promover a integra-
ção social e combater a pobreza e qualquer discriminação, 
esta iniciativa inclui ações de capacitação, sensibilização 
e workshops temáticos, destinadas aos residentes de sete 
empreendimentos sociais. A teatro-conferência sobre 
violência doméstica no empreendimento de Sampaio e 
uma caminhada no Corredor Ecológico são exemplos de 
algumas das atividades já desenvolvidas.

O Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel 
Ribeiro, inaugurou as obras de requalificação do Empreen-
dimento do Barreiro, localizado na Rua das Valmarinhas, em 
Alfena. Trata-se da primeira intervenção a ficar totalmente 
concluída no concelho, no âmbito do PEDU – Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento Urbano, financiado pelos fundos 
comunitários do Programa Norte 2020. 

A primeira empreitada no valor de 305.082,69€ permi-
tiu a recuperação dos blocos de apartamentos, incluindo a 
substituição das coberturas, das caleiras e das caixilharias 
e janelas, bem como a colocação de revestimento térmi-
co. Depois de concluída a reabilitação dos edifícios onde 
residem 70 famílias, avançaram as obras de modernização 
e requalificação dos espaços públicos envolventes, que 
custaram mais 142.749,04€.

“Além de dotar as casas com melhores condições de 
habitabilidade e conforto térmico, através deste processo 
de requalificação dos empreendimentos pretendemos di-
namizar a inclusão social, através da promoção de espaços 
flexíveis e polivalentes apropriados para a prática informal 
de atividade física”, destaca o autarca, referindo que “o 
investimento global previsto no PEDU para a reabilitação 
dos empreendimentos de habitação social do concelho de 
Valongo ultrapassa os 3 milhões de euros”.

“Apesar dos atrasos na atribuição dos fundos comuni-
tários, finalmente começamos a ver os resultados do in-
vestimento prioritário na melhoria da qualidade de vida das 
comunidades desfavorecidas”, salienta José Manuel Ribeiro.

Câmara de Valongo inaugura requalificação do 
Empreendimento do Barreiro, primeira intervenção 
concluída no âmbito do PEDU
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O Município de Valongo promove anualmente o Dia Municipal 
da Proteção Civil, com o objetivo dar a conhecer à população 
em geral os diversos agentes da Proteção Civil, que atuam 
no concelho em prol da segurança de todos os cidadãos. 

No ano passado, o Dia Municipal da Proteção Civil no 
Centro Cívico de Campo, em frente ao edifício da Junta de 
Freguesia, nos dias 4 e 5 de maio. A abertura oficial con-
tou com a atuação da Banda Sinfónica da GNR. O progra-
ma incluiu demonstrações cinotécnicas, simulacros, ações 
de formação, exposição de meios e torre de escalada. O 
desfile de encerramento realizou-se no dia 5 de maio. Em 
2019, será a vez de Sobrado acolher este evento.

“A proteção civil começa em cada um nós, é uma 
responsabilidade de todos e para todos. O Dia Municipal da 

Proteção Civil é mais uma forma de transmitir à comunida-
de, em particular às crianças, a importância de saber o que 
fazer e a quem recorrer, em caso de emergência”, sa-
lienta o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José 
Manuel Ribeiro. “Num concelho que tem a particularidade 
de possuir densas áreas urbanas e florestais, onde o risco 
de incêndios e de cheias é muito elevado, investimos todo 
o ano neste trabalho de sensibilização para as medidas de 
autoproteção, prevenção e socorro”, sublinhou o autarca, 
que é também o responsável máximo pela Proteção Civil 
no concelho de Valongo, referindo que esta missão inclui 
não só as iniciativas realizadas no âmbito do Dia Municipal 
da Proteção Civil, mas também ações de sensibilização nas 
escolas, cursos de suporte.

No âmbito do projeto Voluntariado Jovem para a Natureza 
e as Florestas, vários jovens voluntários contribuíram para 
a segurança e proteção das nossas serras.  
A partir de um posto fixo de vigia e com as ferramentas 
específicas para as funções, os jovens estiveram atentos 
ao possível surgimento de fogueiras, queimadas e outros 
atos de vandalismo contra a natureza.

Município dá a conhecer meios 
e agentes da Proteção Civil
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A Câmara Municipal de Valongo entregou mais 16 habita-
ções sociais a 41 pessoas carenciadas, incluindo 16 crian-
ças, que passarão a viver já nesta quadra natalícia com 
condições de conforto e dignidade. 

A cerimónia formal de entrega das chaves realizou-se 
no dia 12 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Con-
celho, com a presença do Presidente da Câmara Municipal 
de Valongo, José Manuel Ribeiro, dos Vereadores e dos 
Administradores da empresa municipal Vallis Habita. 

“É assim que se constrói uma comunidade mais forte. 
Agarrem esta oportunidade para terem uma vida melhor”, 
afirmou José Manuel Ribeiro, referindo que no atual ciclo 
governativo já foram entregues pelo Município 130 casas, 
cuja recuperação implicou um investimento de um milhão 
de euros. “Estimem as vossas casas porque houve aqui um 
grande esforço público”, apelou o autarca. 

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, a Câmara Municipal de Valon-
go procedeu ao lançamento de um roteiro das respostas 
sociais, uma publicação que pretende ser um instrumento 
de ajuda para todos aqueles que, direta ou indiretamente, 
vivem/lidam com esta temática. Para além da apresen-
tação do roteiro, foram efetuadas visitas a instituições do 
concelho que oferecem respostas capazes e eficazes a 
pessoas com deficiência e às suas famílias.

“Assumindo claramente uma gestão autárquica orien-
tada para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 
e das cidadãs, é nosso propósito construir um município 
centrado nas pessoas, fazendo do Concelho de Valongo 
um referencial na área da inclusão social”, salientou José 
Manuel Ribeiro, frisando que “no âmbito do trabalho em 

Câmara Municipal  
entregou casas a 41 
pessoas carenciadas

Roteiro com respostas para a deficiência  
apresentado em Valongo

rede desenvolvido no Concelho de Valongo, a temática da 
deficiência e incapacidades é trabalhada articuladamente 
entre todas as instituições que, conhecedoras da realida-
de social concelhia, desenvolvem respostas, programas, 
projetos e atividades neste domínio”.

Apesar de não dispor de casas em número suficiente 
para as necessidades do concelho, a Autarquia através da 
Empresa Municipal Vallis Habita esforça-se por dar resposta 
aos casos mais dramáticos de uma lista com centenas de 
agregados familiares inscritos para habitação social. As 16 
famílias serão realojadas em casas de diferentes tipologias 
(T1 a T4) em urbanizações localizadas em Alfena, Campo, 
Ermesinde, Sobrado e Valongo. As rendas variam entre os 
4,29€ e os 117,76€. 

Esta entrega formal de casas nesta época festiva só é 
possível porque entretanto as habitações foram desocu-
padas pelos anteriores moradores. A recuperação de cada 
casa deixada vaga pelos anteriores ocupantes custa em 
média 8.000€.

Foram atribuídos apoios para aquisição de equipamentos no valor total de 40.000€  
(o dobro em relação ao ano anterior), às seguintes IPSS: Associação de Promoção Social e 

Cultural de Ermesinde – 2.347,90 €; Associação Ermesinde Cidade Aberta – 952,47€; Centro 
Social de Ermesinde – 4.975,61€; Casa do Povo de Ermesinde – 12.340,38€;  

Associação Promoção Social Calvário – 2.446,04€; Cruz Vermelha Portuguesa – 8.224,70€; 
Centro Social e Paroquial de Sobrado – 708,95€; ADICE – 8.003,94€.

SABIA QUE?
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O Contrato de Cooperação Interadministrativo para reins-
talação da esquadra da PSP de Valongo foi assinado no 
dia 13 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Conce-
lho, numa cerimónia que contou com as intervenções do 
Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel 
Ribeiro, da Secretária de Estado Adjunta e da Administra-
ção Interna, Isabel Oneto, e do Director Nacional Adjunto 
da PSP, José Ferreira de Oliveira.

Este ato representa “um passo irreversível” para resol-
ver um problema que se arrasta desde 1991, através da 
transformação do antigo Mercado Municipal de Valongo 
numa nova esquadra, para substituir as atuais instalações 
na Rua Joaquim Marques dos Santos, que além de es-
tarem degradadas são desajustadas para as funções das 
forças de segurança.

Além de ceder o imóvel, o Município de Valongo será o 
dono da obra, que custará cerca de 800 mil euros.

PSP de Valongo vai ter novas instalações

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Valongo foi homenageada com a Medalha de Honra do 
Município, no dia 6 de janeiro. A Câmara Municipal de 
Valongo deliberou, por unanimidade, atribuir a Medalha de 
Honra do Município à Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Valongo que, ao longo dos seus 125 
anos ao serviço da comunidade, sempre se empenhou de 
forma competente e altruísta na proteção de pessoas e 
bens, não só à população da sua área de atuação própria, 
mas também respondeu prontamente aos pedidos de 
ajuda de outros Corpos de Bombeiros independentemente 
da zona do concelho ou do país. A proposta de atribuição 
desta distinção considerou também o generoso altruísmo 
sob o lema da ajuda ao próximo; a coragem, a abnegação 
e o humanismo dos homens e mulheres que têm servido 
ao longo do tempo e que constituem um fator acrescido 
de segurança para os cidadãos do concelho e não só; a 
promoção de um projeto de voluntariado no concelho, 
em torno de uma missão que oferece aquilo que há de 
mais precioso no ser humano e que é a própria vida; e o 
mérito da ação que esta Associação tem desenvolvido. A 
condecoração foi atribuída no Quartel da corporação pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel 
Ribeiro, por ocasião da Cerimónia de Formatura de Natal, 
onde foram promovidos bombeiros e bombeiras e apadri-
nhadas duas novas ambulâncias. Inicialmente programada 
para o dia 16 de dezembro, esta iniciativa foi adiada para o 
dia de Reis, na sequência do trágico acidente ocorrido no 
concelho que no dia anterior vitimara quatro elementos do 

Medalha de Honra atribuída aos Bombeiros  
Voluntários de Valongo

INEM. Na sua intervenção, José Manuel Ribeiro destacou a 
“resposta impecável” dos Bombeiros Voluntários nesta si-
tuação e o seu papel na diminuição do risco e no aumento 
da segurança da vida em comunidade. O autarca anun-
ciou também que o orçamento da autarquia contempla 
duas novas medidas para apoiar as duas corporações de 
bombeiros voluntários do concelho (Valongo e Ermesinde), 
que consistem no pagamento dos seguros das viaturas e 
dos equipamentos de proteção específicos para incêndios 
florestais dos novos bombeiros.
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Durante esta semana, tiveram lu-
gar diversas atividades, tais como a 
inauguração dos projetos vencedores 
do Orçamento Participativo Jovem de 
Valongo, cursos breves, teatro, prática 
desportiva e exposições, entre outras 
atividades com participação gratuita e 
aberta ao público em geral.

Um dos momentos altos da SEDL 
decorreu no Museu Municipal de Va-
longo, com a realização da conferên-
cia internacional “Caminhos a Seguir”, 
que contou com a presença do fran-
cês Yves Cabannes, professor emérito 
de Planeamento do Desenvolvimento 
na Universidade de Londres; do es-
panhol José de Molina, presidente do 
Conselho de Transparência da Região 

Semana Europeia de Democracia Local 
envolve cada vez mais a comunidade
Pelo sexto ano consecutivo, 
a autarquia valonguense 
associou-se à Semana 
Europeia de Democracia Local 
(SEDL), um evento anual que 
tem por missão estimular 
as autoridades locais dos 
Estados Membros do Conselho 
da Europa a refletirem sobre 
as responsabilidades como 
elementos cruciais nas 
sociedades democráticas. 

de Múrcia; dos russos Ivan Shulga e 
Anna Sukhova, especialistas do Banco 
Mundial para as questões da Trans-
parência, e dos portugueses Paulo 
Pereira, professor na Universidade 
do Minho, e Sara Fernandes, “special 
advisor” da Universidade da Nações 
Unidas, bem como de José Manuel 
Ribeiro, edil de Valongo e presidente 
da Rede de Autarquias Participativas.

Ao longo de quase quatro horas 
foram debatidos temas como os or-
çamentos participativos pelo mundo, 
a democratização das instituições 
públicas a partir da participação cida-
dã, a importância da transparência na 
gestão de atos aplicados aos gover-
nos locais e as cidades inteligentes e 
sustentáveis, entre outras questões.

Valongo no “top 10” do Índice 
da Sustentabilidade Municipal

Outro ponto alto da SEDL foi a apre-
sentação do Índice de Sustentabilida-
de Municipal (ISM) de Valongo, cujos 
resultados são bastante positivos e 
estão acima da média nacional. 

Da responsabilidade do Centro 
de Estudos e Sondagens de Opinião 
CESOP-Local, da Universidade Católi-
ca, o ISM decorre em parceria com 22 
municípios, medindo o cumprimento, 
a nível local, dos 17 Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável e contri-
buindo para mudar comportamentos.

“Os resultados gerais de Valon-
go são bastante positivos, acima da 
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média nacional, o que demonstra 
ser um dos municípios que está mais 
bem preparado para defrontar estes 
desafios”, sustentou o investigador, 
João António, coordenador do projeto 
Cesop-Local da Universidade Católica 
Portuguesa. 

Partindo de 17 objetivos definidos 
à partida para avançar com o estudo 
comparativo, o investigador declarou 
que a “principal dificuldade foi encon-
trar dados que existissem para todos 
os municípios do país”.

Para o presidente da Câmara de Va-
longo, José Manuel Ribeiro, os números 
conhecidos dizem que a câmara “está 
no bom caminho e preparada para os 
desafios da Agenda 2030”. Apesar de 

este ser um estudo que envolve ape-
nas 22 concelhos, José Manuel Ribeiro 
afirmou que “em termos nacionais 
Valongo está no Top 10”. 

“Fiquei agradavelmente surpreen-
dido porque, em alguns valores, Va-
longo está acima da média nacional. 
Agora, temos de melhorar nos outros 
indicadores. O trabalho da sustentabi-
lidade nunca está completo”, frisou.

Sobre os indicadores onde Valon-
go poderia estar melhor, José Manuel 
Ribeiro explicou que o facto de o 
concelho “ter, há sete anos, uma área 
de paisagem protegida local, mas que 
isso ainda não consta no INE”, ajuda 
a perceber o porquê de alguns núme-
ros, situação que estendeu também à 
reciclagem.

“Na questão da reciclagem, os da-
dos mais recentes desse trabalho via 
Lipor mostram que Valongo está com 
um desempenho brutal, mas que não 
está vertido no estudo porque esses 
indicadores ainda não foram transmi-
tidos a esse patamar”, exemplificou o 
autarca.
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São cada vez mais visíveis os resultados positivos do Orça-
mento Participativo Jovem de Valongo (OPJV). De ano para 
ano, os jovens agarram esta oportunidade e concretizam 
os seus projetos que se traduzem num benefício global 
para a comunidade, contribuindo não só para o aumen-
to da qualidade da vida, mas também para fomentar a 
democracia participativa através da criação de um pensa-
mento dinâmico e crítico sobre este território que agrega 
as cidades de Valongo, Ermesinde e Alfena e as vilas de 
Sobrado e Campo.

Entretanto, foi já lançada a 6ª edição do OPJV, cuja 
dotação orçamental será de 150.000 euros (representando 
um acréscimo de 30.000 em relação ao ano anterior), cuja 
distribuição será do seguinte modo: Projetos Escolares – 
60.000€ (6 projetos de 10.000€ cada); Projetos Extraes-
colares – 60.000€ (6 projetos de 10.000€ cada); Projetos 
“Gerações” – 30.000€ (3 projetos de 10.000€ cada).

Nesta edição do Orçamento Participativo Jovem de Va-
longo (OPJV) só poderão votar os jovens inscritos na rede 
de bibliotecas municipais do concelho. Esta é a grande no-
vidade da 6.ª edição do OPJV, uma das principais iniciativas 
promovidas pela Câmara Municipal Valongo no sentido de 
envolver os cidadãos do concelho e levá-los a intervir de 
uma forma mais construtiva e participada nos atos de de-
cisão e implementação de iniciativas de interesse público.

“Com esta norma inovadora pretendemos motivar os 
jovens para a leitura, aliando o OPJV ao projeto «Ler Não 
Custa Nada». O nosso objetivo é a melhoria constante dos 
nossos projetos de promoção da cidadania ativa e plena, 
que visam a construção de uma Comunidade Mais Es-
clarecida e mais Participativa”, considera o Presidente da 
Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro.

Orçamento Participativo Jovem de Valongo  
cada vez mais dinâmico

OPJV Clube TIC – Tecnológico - Escola Básica de Alfena

OPJV Brincar no Jardim de Infância Colorido

OPJV Juventude + esclarecida 
Realização de palestras com 
celebridades, em espaços municipais, 
dedicadas a temas da atualidade

Recreio em Moirais Brincadeiras Geniais 
Escola Básica de Moirais
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OPJV Parque Infantil de Cabeda - Escola Básica de Cabeda

OPJV “Sala do Futuro” - Escola EB 2.3 S. Lourenço - Ermesinde 2 Parque para Todos “Dos 8 aos 80” - Vila Beatriz Ermesinde

OPJV Projecto(ME) – Mais Emprego Serviço 
especializado em desenvolvimento pessoal 
e gestão de carreira

OPJV Grafitar não é estragar - Hazul

OPJV Grafitar não é estragar - Godmess OPJV Grafitar não é estragar - Mesk

OPJV Valongo faz campeões
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A Feira da Regueifa e do Biscoito & 
Mercado Oitocentista destina-se assim 
a valorizar e promover o que Valon-
go tem de mais emblemático e que 
constitui uma das suas marcas de 
excelência – a Regueifa e o Biscoito.

Com presença das principais 
padarias e biscoitarias do concelho 
de Valongo, o evento teve animação 
diária, com fabrico ao vivo, recriações 
históricas, exposições, cortejos, teatro, 
danças, passeios a cavalo e grandes 
espetáculos. Gisela João, Berg, Toy, 
Ana Bacalhau e Rouxinol Faduncho 
foram os cabeças de cartaz de edição 
de 2018, que foi alargada para cinco 
dias. Na programação destacaram-
-se ainda os cortejos alegóricos, a 
cerimónia da Bênção do Pão de Santo 
António, o Concurso da Melhor Re-
gueifa e do Melhor Biscoito, o III Capí-
tulo da Confraria do Pão, da Regueifa 
e do Biscoito, a Exposição Heritage 
– Criatividade e Inovação de Artistas e 
Instituições, na Rua de Sousa Paupé-
rio, e a Mostra de Santo António dos 
Pobres, no Museu Municipal.

“A Feira da Regueifa e do Biscoito 
mostra a paixão que os valonguenses 

Feira da Regueifa  
e do Biscoito &  

Mercado Oitocentista  
ganha força

A edição de 2018 da Feira 
da Regueifa e do Biscoito & 

Mercado Oitocentista realizou-
se de 30 de maio a 3 de junho, 

no eixo central da cidade 
de Valongo, cujas artérias 

decoradas a rigor pelos 
comerciantes e moradores se 
encheram de animação, para 

que os visitantes pudessem 
conhecer e saborear o pão, a 

regueifa, os biscoitos e demais 
iguarias gastronómicas típicas 

da região, neste evento 
cultural que é também uma 

homenagem a uma das 
principais marcas identitárias 

do Município de Valongo e à 
sua História. 

têm por esta tradição muito antiga. 
Há mais de 400 anos que fazemos 
do melhor pão, da melhor regueifa e 
dos melhores biscoitos seguramente 
de todo o mundo! Portanto, há uma 
história que se conta aqui e que tem 
ligações a todo o concelho, que tem 
ligações aos moinhos, que tem liga-
ções ao comércio do pão, às estórias, 
às pessoas, às famílias, à Igreja Ma-
triz”, considera José Manuel Ribeiro, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Valongo.

“Vale a pena vir a Valongo co-
nhecer, não só neste tempo da Feira, 
mas durante todo o ano esta tradição 
lindíssima!”, frisa o autarca.

“Investimos muito na preparação 
deste evento e mesmo com o tempo 
incerto recebemos largos milhares de 
visitantes. Ao longo dos últimos anos 
esta feira ganhou força e a comu-
nidade não deixará que ela acabe, 
porque estamos a reativar memórias. 
A Feira da regueifa e do Biscoito, tem 
sido um imenso sucesso e vai con-
tinuar a sê-lo”, garante José Ma-
nuel Ribeiro, adiantando que, com a 
abertura da Oficina de Promoção da 
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Regueifa e Biscoito, se vai “colar” tudo 
o que existe no território ligado a esta 
tradição.

“Em 2018, resolvemos aumentar 
para cinco dias este grande evento 
cultural que tem vindo a reativar as 
memórias desta terra, desta gente, 
desta cidade, deste concelho pro-
fundamente ligada à panificação e à 

arte centenária de fabricar delicioso 
pão, regueifa e biscoitos numa terra 
do Grande Porto que se quer afirmar 
como um local onde a memória e 
a história estão juntamente com a 
inovação a criar novos pretextos para 
uma visita a este espaço muito es-
pecial daquilo que é o nosso Grande 
Porto”, salienta o autarca.

Melhor Regueifa  
e Biscoito da Feira:  
Vencedores do Concurso 
 
Regueifa: 1.º - Panfino
 2.º - Doce Tiana
 3.º - Neta 1 
 
Biscoito: 1.º - Panfino
 2.º - Croquembouche
 3.º - Doce Vale 
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A festa da Bugiada e Mouriscada é 
uma poderosa manifestação cultu-
ral que se concretiza uma única vez 
no ano, na vila de Sobrado, a 24 de 
junho, dia de S. João. Destaca-se pela 
sua originalidade e grandiosidade, 
quer a nível nacional quer internacio-
nal, e por isso o ícone do Bugio e do 
Mourisqueiro integra as logomarcas do 
Município de Valongo.

Nesta festa que envolve a par-
ticipação massiva da comunidade 
sobradense, recria-se com imensa 
paixão a luta entre Bugios (cristãos) e 
Mourisqueiros (mouros) pela posse da 
imagem milagrosa de S. João Baptista 
e replica-se a incessante luta entre o 
bem e o mal. Para além desta trama 
estrutural num dia em que inverte 
a ordem natural das coisas, fazem 
ainda parte outras cenas relacionadas 
com as vivências quotidianas como a 
Sementeira da Praça, a Cobrança dos 
D’reitos, a Sapateirada.

A festa onde se subverte a ordem 
natural das coisas começa de ma-
nhã cedo e termina ao final da tarde, 
com a Prisão do Velho, seguida pela 
intervenção da Serpe libertadora do 

Velho Rei dos Bugios e repositora da 
ordem natural das coisas…até ao ano 
seguinte.

O Largo do Passal é o palco prin-
cipal das festividades que duram todo 
o dia e se integram nas Festas de São 
João de Sobrado. Os Bugios são às 
centenas, alegres e brincalhões, usam 
máscara, pelo que resguardados pelo 
anonimato podem ser de qualquer 
idade ou género. Já os Mourisqueiros, 
algumas dezenas de rapazes soltei-
ros, trajam de forma aprumada com o 
rosto descoberto. São cerca de mil os 
participantes trajados com vestes de 
veludo colorido que dão cor e vida à 
tradição ancestral, que todos os anos 
atrai dezenas de milhares de visitantes. 
Os momentos mais altos da festa são a 
Procissão em Honra em de São João, a 
Dança de Entrada e a Prisão do Velho.

Esta festividade única no mundo 
está já classificada como Património 
Cultural Imaterial de Interesse Mu-
nicipal, integrando também a Rede 
da Máscara Ibérica. Com o intuito de 
uma maior valorização e promoção, 
esta festividade popular encontra-se 
em processo de estudo científico, por 

uma equipa da Universidade do Minho, 
tendente à inscrição no Inventário Na-
cional do Património Cultural Imaterial 
e lista representativa do património 
imaterial da humanidade da Unesco.

A festa só dura um dia, mas o Mu-
nicípio de Valongo promove os Bugios 
e Mourisqueiros durante todo o ano, 
sobretudo junto das escolas, promo-
vendo e apoiando exposições e outras 
iniciativas relacionadas com a temá-
tica. No âmbito da estratégia de pro-
moção desta logomarca, foi também 
inaugurado em 2014 o Centro de Do-
cumentação da Bugiada e Mouriscada, 
localizado no antigo Centro Cultural 
de Sobrado, sito na Rua de Campelo, 
340, Sobrado – Valongo. Trata-se de 
um espaço interpretativo da festa, in-
serido no plano de salvaguarda desta 
tradição. O Centro de Documentação 
da Bugiada e Mouriscada funciona 
também como um polo agregador de 
informação temática e difusor da sin-
gular manifestação, contribuindo para 
que os visitantes de Sobrado com-
preendam a festa e sejam cativados 
a regressar no dia de S. João ou em 
qualquer outro dia do ano.

Bugios e Mourisqueiros  
reforçam manifestação cultural única no mundo

Festa do Brinquedo  
junta gerações  

em Alfena
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A Festa do Brinquedo regressou à cidade 
de Alfena para unir públicos de todas as 
idades, num ambiente verdadeiramente 
intergeracional, onde os mais velhos recor-
daram tempos idos e os mais novos ex-
perienciam brincadeiras doutrora e de hoje 
em dia. Este ano, esta festa aconteceu 
nos dias 28, 29 e 30 de setembro interli-
gando o Centro Cultural de Alfena, a Rua 
de S. Vicente e o Parque Vale do Leça.

O evento dividiu-se em diferentes nú-
cleos: brinquedo tradicional do concelho, 
museus/oficinas do brinquedo, artesãos 
do brinquedo, colecionismo, exposições, 
atividades lúdicas e didáticas (workshops 
e oficinas, insufláveis, jogos tradicionais, 
passeios a cavalo, carrossel, etc.), gastro-
nomia, entre outros. Paralelamente, foi 
possível desfrutar de um vasto programa 
de animação cultural, de palco e itine-
rante, destacando-se os espetáculos de 
Jimmy P., Avô Cantigas, Maria Lisboa e O 
Mundo da Sara.

Nesta iniciativa com entrada livre pro-
movida pela Câmara Municipal de Valon-
go em parceria com a Junta de Freguesia 
de Alfena e os artesãos locais, pretende-
-se preservar, valorizar e divulgar o Brin-
quedo Tradicional Português, enquanto 
património identitário do concelho de 
Valongo, na cidade de Alfena conhecida 
como “a Terra do Brinquedo”. O grande 
objetivo deste evento é a promoção do 
concelho de Valongo como uma referên-
cia nacional neste contexto.

“O Brinquedo Tradicional Português é 
uma das logomarcas do Município de Va-
longo. Sejam de madeira, metal ou plásti-
co injetado, os brinquedos de outros tem-
pos, que se fabricaram e ainda fabricam 
não só em Alfena mas também em Erme-
sinde, não deixam ninguém indiferente,” 
salienta o Presidente da Câmara Municipal 
de Valongo, José Manuel Ribeiro, referindo 
que “a organização da Festa do Brinque-
do é mais um contributo para reforçar a 
estratégia de afirmação do concelho de 
Valongo não só na região, mas também 
no País e no Noroeste Peninsular”.

Festa do Brinquedo  
junta gerações  

em Alfena
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Teatro, exposições, conferências e concertos foram algumas 
das iniciativas realizadas ao longo deste ano no âmbito da I 
Bienal de Ardósia promovida pelo Município de Valongo.Este 
evento é uma forma de fazer justiça à história desta pedra 
negra, considerada por muitos “a melhor ardósia do mundo”.  

Promovida pela Câmara Municipal de Valongo na se-
quência das comemorações dos 180 Anos do Concelho 
de Valongo, a I Bienal de Escultura da Ardósia de Valongo 
conta com parceiros de prestígio, designadamente a Fa-
culdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), 
Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos (ESAD), 
a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do 

Porto, estando também envolvidas as principais empresas 
extratoras de ardósia do concelho: a Empresa das Lousas 
de Valongo e a Pereira Gomes. 

A primeira Bienal de Escultura de Ardósia de Valongo tem 
como Patrono o Mestre Zulmiro de Carvalho, escultor de 
referência no meio artístico, que foi também um dos respon-
sáveis pela reestruturação do curso de Escultura da FBAUP. 

“Esta será sem dúvida a primeira de muitas bienais. 
Esta iniciativa é uma grande justiça que se faz à história da 
Ardósia e à dimensão humana do sacrifício ligado à extra-
ção de ardósia”, salienta o Presidente da Câmara Municipal 
de Valongo.

I Bienal de Ardósia faz justiça à Pedra Negra
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A segunda edição de “Couce em Fes-
ta”, iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal de Valongo, realizou-se de 
3 a 5 de agosto, com o objetivo de 
divulgar e promover uma das mais 
belas aldeias de Portugal, situada en-
tre as serras de Pias e Santa Justa.

A aldeia de Couce está localiza-
da no coração das serras do Porto, 
no vale do rio Ferreira, e inclui um 
pequeno povoado isolado, de origens 
remotas com marcadas vivências 
rurais, cujo estilo de vida provém da 
estreita relação com a terra e com os 
recursos naturais locais.

Os caminhos empedrados, as 
casas antigas com as paredes irregu-
lares, feitas com blocos de quartzite, 
proveniente da exploração mineira e 
de xisto e sem tratamento prévio, a 
ponte romana e a capela, sem esque-
cer a paisagem verdejante envolven-
te, fazem desta aldeia uma das mais 
bonitas do pais.

Para além de poderem apreciar 
toda a beleza natural do local, du-
rante três dias, os visitantes tiveram a 
oportunidade de assistir a arraiais, à 

recriação dos merendeiros em família, 
a concertos, peças de teatro, artesa-
nato típico, tasquinhas com petiscos 
confecionados no local, atividades na 
natureza, jogos tradicionais e dança 
ao ritmo das canções populares, bem 
esquecer a regueifa e os biscoitos 
tradicionais da região.

Couce em Festa no coração das Serras do Porto
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A edição de 2018 da Mostra de Teatro Amador de Valongo terminou no dia 26 
de maio, após dois meses de exibição das peças criadas e ensaiadas por 12 
associações concelhias. Os atores subiram ao palco na Sala de Espetáculos do 
Fórum Cultural de Ermesinde e na Sala das Artes do Fórum Vallis Longus, de-
monstrando que se faz cada vez melhor teatro amador no concelho de Valon-
go, onde há uma dedicação muito forte a esta nobre arte.

“A Batalha da Ponte Ferreira”, de Júnior Sampaio, foi o espetáculo que mar-
cou o encerramento de mais uma edição da Mostra de Teatro Amador. A cria-
ção do diretor artístico do Entretanto Teatro subiu ao palco do Fórum Cultural 
de Ermesinde, antes da entrega dos prémios aos melhores de cada categoria. 

Os vencedores da edição de 2018 foram: Espetáculo - Grupo de Teatro 
Casca de Nós da Associação Académica e Cultural de Ermesinde - “Com Garrett 
no coração - Um musical no convento”; Atriz - Purificação Ribeiro - Grupo de 
Teatro da Universidade Sénior da Associação Rotary Club de Valongo - Espe-
táculo “Ti Miséria ou a metáfora da vida e da morte”; Ator - Daniel Marques- 
Teatro Amador Susanense - Espetáculo “Comédia à portuguesa”; Encenação 
- Grupo Dramático e Recreativo de Retorta - Espetáculo “Uma história que não 
lembra ao diabo”; Cenografia - Grupo Dramático e Recreativo de Retorta - Es-
petáculo “Uma história que não lembra ao diabo”; Sonoplastia - Grupo Dra-
mático e Musical de Campo - Espetáculo “Alteradas”; Figurino - Cuca Macuca 
- Associação de Desenvolvimento Integrado - Espetáculo “Terra farta”; Lumino-
tecnia - Grupo de Teatro Casca de Nós da Associação Académica e Cultural de 
Ermesinde - Espetáculo “Com Garrett no coração - Um musical no convento”.

Mostra Internacional de Teatro 
abre as portas a mundos diferentes
“Valongo abre as portas a mundos diferentes e o resul-
tado é enriquecedor”. Este foi o mote da XXI Edição do 
ENTREtanto MIT Valongo – Mostra Internacional de Teatro 
– 2018, promovida pelo ENTREtanto TEATRO e a Câmara 
Municipal de Valongo, de 17 a 21 de outubro, no Fórum 
Cultural de Ermesinde. 
A edição deste ano, para além de espetáculos teatrais 
para todas as idades, englobou duas formações para os 
mais jovens, o lançamento do livro «A Poética do Equilí-
brio: O Método Kum Nye na Criação Artística» de Júnior 
Sampaio e uma exposição dedicada às formações de 
atores e aos alunos que desde de 1997 passaram pelo 
ENTREtanto TEATRO. 

O ENTREtanto MIT Valongo – Mostra Internacional de 
Teatro - 2018, coorganizado desde 1998 pelo ENTREtanto 
TEATRO e pela Câmara Municipal de Valongo, pretende 
contribuir para a difusão da atividade teatral nacional e 
internacional em Valongo e Área Metropolitana do Porto. 
O objetivo desta Mostra é, desde sempre, ir mais longe e 
mais alto, procurando a aproximação de povos e ideolo-
gias através das artes.

Prémios da Mostra de Teatro Amador 2018
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No dia 29 de novembro, o Município de Valongo comemo-
rou o dia da elevação de Valongo a concelho com a inau-
guração da Casa-Museu Dias de Oliveira e o lançamento 
do livro «Valongo - Desde 1836 a Caminhar para o Futuro 
| Comemorações dos 180 Anos».

As cerimónias públicas começaram, na Casa-Museu 
Dias de Oliveira, localizada na zona antiga de Valongo, 
onde em tempos habitou este ilustre valonguense cuja 
influência junto da rainha D. Maria II viria a contribuir deci-
sivamente para que Valongo fosse elevado à categoria de 
concelho.

Além da exposição biográfica sobre Dias de Oliveira, 
que ficará patente em permanência, foi também inau-
gurada exposição “Negro-Azul”, de Domingos Loureiro, a 
primeira iniciativa temporária a ser acolhida por este novo 
espaço cultural do Município de Valongo.

As comemorações do aniversário do Município prosse-
guiram no Museu Municipal de Valongo, com a apresen-
tação da recriação histórica «Primeira reunião da vereação 
de 3 de março de 1837», pelos Cabeças no Ar e Pés na 
Terra – Associação Cultural e com o lançamento do livro 
«Valongo - Desde 1836 a Caminhar para o Futuro | Come-
morações dos 180 Anos».

182 Anos do Município de Valongo celebrados 
com inauguração Casa-Museu Dias de Oliveira 
e lançamento de livro

O Jornal de Notícias, em parceria com o Município de Valongo, promoveu a conferência “O Poder da Felicida-
de”, que lotou completamente o Fórum Cultural de Ermesinde. Após as intervenções iniciais do Diretor do JN, 
Domingos de Andrade e do Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, a conferência 
teve início com momentos de humor. O ator e apresentador televisivo César Mourão fez um improviso sobre a 
felicidade, da forma que só ele sabe, interagindo com o público. Em vídeo, ficamos a saber o que é a felicidade 
para alguns dos alunos das escolas de Campo e de que forma é que o psicólogo e escritor Eduardo Sá enquadrou 
as suas respostas. O debate, que foi moderado pelo diretor-adjunto do Jornal de Notícias Pedro Ivo Carvalho, 
contou com os seguintes convidados: Anselmo Borges, padre e filósofo; Júlio Machado Vaz, psiquiatra, e ainda 
Gabriel Leite Mota, investigador e o único doutorado em Portugal em Economia da Felicidade.
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A fadista Rosa Veloso, de Fafe, foi a grande vencedora 
da oitava edição do concurso Alma do Fado. Rosa Veloso 
interpretou na final, realizada dia 1 de dezembro, no Fórum 
Cultural de Ermesinde, o tema “Maria Severa”.

A final contou com a participação de doze concorren-
tes, apurados nas eliminatórias de Alfena, Campo/Sobrado, 
Ermesinde e Valongo. No pódio, para além da vencedora, 
classificou-se, em segundo lugar Joana Pereira, de Valongo 
que interpretou “Prece” e em terceiro ficou o maiato Mar-
tim da Silva com o fado “Se ao menos houvesse um dia”.

O evento Alma do Fado – Concurso de Fado Amador de 
Valongo é uma organização da Câmara de Valongo em par-
ceria com a Associação Cuca Macuca e Jornal Novo Regio-
nal e contou com o apoio de várias empresas e das Juntas 
de Freguesia de Campo/Sobrado, Ermesinde e Valongo.

O espetáculo contou ainda com a participação do 
conhecido fadista, José da Câmara, que interpretou vários 
fados do seu reportório.

José da Câmara integrou ainda o júri do evento, que 
contou ainda com Goreti Dias (escritora), Maria João Coe-
lho (cantora), José Manuel Carvalho (músico, professor e 
maestro), Salomão Abreu (músico, psicólogo e maestro) 

No âmbito da Quadra Natalícia, o Município de Valongo promoveu diversas atividades com um forte envolvimento da 
comunidade local, destacando-se a Aldeia de Natal que decorreu simultaneamente no Largo do Centenário, em Valongo, 
e no Parque Urbano, em Ermesinde. Destacaram-se ainda o ciclo de concertos de Natal/Reis nas cinco igrejas matrizes do 
concelho (Alfena, Ermesinde, Valongo, Campo e Sobrado), a tradicional exposição/venda de presépios no Museu Municipal 
de Valongo, e a Montra de Natal do Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada. 

Valongo celebra quadra festiva  
com Aldeias de Natal, Concertos e Exposições

e o fadista Pedro Pereira, vencedor da edição de 2017 da 
Alma do Fado.

Aquando da atribuição dos prémios, o presidente da 
Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, realçou o inte-
resse da iniciativa, salientando o facto do evento se realizar 
há oito anos, manifestando o desejo de que continue na 
senda da qualidade que tem granjeado.

Recorde-se que o vencedor ganhou a gravação de um 
CD e 500 euros, o segundo 350 euros e um fim de sema-
na no Douro e o terceiro 250 euros.

Rosa Veloso foi a grande vencedora  
da Alma do Fado 2018
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O MagicValongo - Festival Internacio-
nal de Ilusionismo realizou-se nos dias 
28, 29 e 30 de Setembro no Fórum 
Cultural de Ermesinde, que acolheu as 
conferências, a feira mágica, as galas 
internacionais, os concursos e demais 
atividades realizadas no âmbito desta 
iniciativa dedicada ao ilusionismo e 
que se realiza ininterruptamente há 27 
anos no concelho de Valongo. Nesta 
edição participaram 150 ilusionistas 
vindos de vários pontos do mundo. À 
semelhança das edições anteriores, 

o MagicValongo não se confinou ao 
interior do Fórum, proporcionando 
“magia de rua” na Praça da Estação. 
Este evento tem sido palco de atuação 
de artistas de elevada qualidade, entre 
os quais vários campeões do mundo, 
em diversas modalidades de magia. 
Tem funcionado também como rampa 
de lançamento de novos e jovens 
talentos. Têm participado dezenas de 
entidades representativas de casas 
mágicas provenientes de vários pontos 
da Europa, da Ásia e da América.

Ao longo do ano, a Câmara Municipal de Valongo vai 
investir mais de 200 mil Euros em atividades de desenvol-
vimento cultural em parceria com mais de 40 associações 
concelhias, de modo a garantir a realização de diversos 
eventos que passam pela dança, música, teatro, exposi-
ções, entre outras vertentes. Além de garantir uma oferta 
cultural de qualidade, esta aposta do Município permite 
manter o associativismo como um espaço de afirmação da 
comunidade. 
“Dedicamos uma fatia muito significativa do orçamento 
municipal à área da Cultura, porque acreditamos que só 
assim seremos capazes de manter viva a identidade cultu-
ral desta terra que agrega a cidade de Alfena, Ermesinde 
e Valongo e as vilas de Campo e Sobrado”, salientou o 
Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel 
Ribeiro na cerimónia de assinatura dos protocolos de de-
senvolvimento cultural com 43 associações concelhias, no 
valor global de 116.000 Euros.  
O autarca referiu que além destes acordos de cooperação, 
faltam ainda assinar os protocolos que asseguram a reali-
zação de outros eventos âncora da programação cultural 
do Município de Valongo, designadamente a Mostra Inter-
nacional de Teatro, o MagicValongo, o concurso Alma do 
Fado e a Festa da Bugiada e Mouriscada, com um investi-
mento previsto de mais 56.000 Euros. 
De destacar também os protocolos que envolvem as esco-
las, no valor de 38.213 Euros e que se traduzem na imple-
mentação dos projetos Palco Letivo, Mostra-TE, Expressa-
-TE, e As Artes vão à Escola. 
“Para além destes apoios diretos na promoção, temos de 
considerar os apoios indiretos ao nível da isenção de taxas 
e do apoio logístico, que quando contabilizados somam 
largos milhares de euros. Mas este esforço vale a pena 

MagicValongo juntou 150 ilusionistas

Câmara de Valongo investe mais de 200.000 euros 
em protocolos de desenvolvimento cultural 

porque traz muito retorno. São estas atividades culturais 
como o teatro que nos ajudam a ser mais humanos, a 
conhecermo-nos melhor e ao mundo, a sermos cidadãos 
mais completos”, concluiu José Manuel Ribeiro, exortando 
mais uma vez as associações a “superarem novos desafios, 
a surpreenderem-se a elas próprias e à comunidade e a 
manterem bem viva a identidade cultural da terra da lousa, 
dos brinquedos tradicionais, da regueifa e dos biscoitos, 
dos Bugios e Mourisqueiros, do património religioso e das 
serras e rios que incluem o Parque das Serras do Porto”.
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Valongo demonstrou mais uma vez 
a paixão pelo ciclismo, com uma 
impressionante moldura humana a 
receber a 4.ª etapa da 28.ª edição do 
Grande Prémio de Ciclismo Jornal de 
Notícias.

O alentejano Daniel Mestre (Efapel) 
deu-se bem com os ares de Valongo, 
conquistando a terceira vitória con-
secutiva no concelho, um triunfo que 
lhe valeu a subida ao primeiro lugar 
da classificação geral do 28.º Grande 
Prémio Jornal de Notícias.

A etapa de Valongo terminou ao 
sprint, mas foi por pouco que César 
Fonte (W52-FC Porto) e Henrique 
Casimiro (Efapel) não conseguiram 
levar a fuga até à chegada. Os dois 
corredores integraram um grupo de 
doze, que começou a desenhar a 
escapada ao quilómetro 13. O traba-
lho do Sporting-Tavira nunca deixou a 
iniciativa ter mais de dois minutos de 
vantagem. No entanto, Fonte e Casi-
miro persistiram na aventura e foram 
alcançados já dentro do derradeiro 
quilómetro.

Como vem sendo habitual nos últimos anos, o coreto situado no Largo do 
Passal, em Sobrado, foi palco da aguardada festa de consagração da equipa de 
ciclismo da W52 - FC Porto. Na vila de Sobrado, centenas de pessoas espe-
raram até de madrugada pela chegada dos ciclistas que venceram, individual 
e coletivamente, a 80.ª edição da Volta a Portugal a Bicicleta. Raúl Alarcon, 
vencedor da volta pelo segundo ano consecutivo, e Rui Vinhas, sobradense 
de gema e um dos heróis desta volta, foram, naturalmente, os dois principais 
rostos de uma festa que se prolongou pela noite dentro.

Cerca de 300 ciclistas, oriundos 
de várias zonas do País e Europa, 
participaram na 4.ª Prova da Taça de 
Portugal XCO-C2 - 2018, inscrita no 
calendário da UCI – Union Cycliste 
Internationale, que se realizou em 
Valongo (nas imediações da Biblioteca 
Municipal), nos dias 16 e 17 de junho.

Coorganizada pela Candibyke 
- Associação de Ciclismo e pela 
Câmara de Valongo, esta prova 
de âmbito Internacional dirigida a 
atletas federados de alta competi-
ção teve também a colaboração da 
Federação Portuguesa de Ciclismo.

A tradição cumpriu-se e Sobrado  
voltou a “conquistar” a Volta

Valongo demonstra paixão pelo ciclismo

O mais beneficiado com a fuga 
acabou por ser João Rodrigues (W52-
-FC Porto), que passou para o topo 
da geral das metas volantes e rece-
beu o Prémio da Combatividade.

Após a entrega dos prémios da 
etapa de Valongo, o Centro de Aco-
lhimento Mãe d’Água foi contemplado 
com a oferta de uma bicicleta pela 
organização do evento.

No último dia da prova, António 
Carvalho (da equipa de Sobrado W52/
FC Porto) sagrou-se vencedor da 28.ª 
edição do Grande Prémio Jornal de 
Notícias em bicicleta, ao concluir a úl-
tima etapa, ganha pelo companheiro 

César Fonte, na terceira posição.
O ciclista da equipa sediada em 

Sobrado partiu para o último dia da 
competição na quarta posição da ge-
ral, a 20 segundos do camisola ama-
rela Joni Brandão (Sporting/Tavira), 
mas entrou, no último terço da etapa, 
que ligou o Porto e Vila Nova de Gaia, 
numa fuga que se revelou decisiva 
para conquistar o triunfo final.

Com esta vitória, António Carvalho 
repetiu o triunfo da prova de 2015, 
igualando o feito do seu tio Fernando 
Carvalho, o único ciclista que tinha 
vencido duas edições do Grande Pré-
mio JN, nos anos 80.
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O Presidente da Câmara Municipal de 
Valongo, José Manuel Ribeiro, inau-
gurou no dia 14 de outubro o circuito 
de Percursos Equestres de Valongo, 
o primeiro da Área Metropolitana do 
Porto. O descerrar da placa teve lugar 
no Centro Hípico de Valongo, local 
que funcionará como principal ponto 
de apoio aos Trilhos Equestres. 

“Esta nova infraestrutura vem 
completar um ciclo de investimen-
to nas nossas serras. Os Percursos 
Equestres juntam-se ao Centro de 
BTT e ao Centro de Trail Running de 
Valongo, representando uma pode-
rosa mais-valia para a dinamização 
do Parque das Serras do Porto e de 
toda a Área Metropolitana, onde o 
concelho de Valongo se assume como 
a Capital do Desporto Outdoor”, con-
siderou o autarca, que é também o 
Presidente da Associação de Muni-
cípios Parque das Serras do Porto. 
“Estamos a ativar o território”, disse. 

Esta nova infraestrutura impli-
cou um investimento municipal de 
30.417,26 Euros. Situados a cerca de 
20 minutos da cidade do Porto, os Tri-
lhos Equestres de Valongo são os úni-
cos localizados na Área Metropolitana 
do Porto. No ponto mais elevado dos 
percursos, podem-se visualizar magní-
ficas vistas sobre a cidade do Porto e 
o mar. O circuito Trilhos Equestres de 
Valongo inclui três percursos distintos 
devidamente sinalizados, envolvendo 
uma grande área da Serra de Pias. 

Inaugurados Percursos Equestres de Valongo

O percurso 1 é ideal para situa-
ções de iniciação ao hipismo, promo-
vendo um passeio de curta duração, 
em caminho amplo e sem inclinações 
significativas. O percurso 2 permite 
um passeio de curta/média duração, 
acessível à maioria dos aficionados. 
Desenvolve-se em piso de terra, ideal 
para a progressão equestre, reco-
mendando-se pausas para descanso. 
Ao longo deste percurso existem 
belíssimas paisagens, sendo possível 
observar a riqueza da nossa fauna e 
flora. O percurso 3 é recomendado 
para praticantes com alguma expe-
riência e robustez física. Para percor-
rer o Trilho, serão necessárias 2 a 3 

horas. Na passagem pelo Rio Ferreira, 
encontram-se zonas ideais para os 
cavalos se refrescarem. 

No Centro Hípico de Valongo, ins-
talação de apoio aos Trilhos Eques-
tres, serão disponibilizadas várias 
valências, para um bom acolhimento 
de cavalos e cavaleiros, designada-
mente: veterinário; siderotécnico para 
ferrar os cavalos; serviço de guia 
em inglês e francês; permissão para 
acesso a caninos; restaurante; loja 
equestre; WC ‘s; camião e atrelado 
para cavalos; estacionamento para 
camiões; boxes e alojamento para 
cavalos particulares e bebedouro para 
cavalos.
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Trail Running atrai
milhares de participantes
Valongo continua a posicionar-se estrategicamente na 
Área Metropolitana do Porto como a Capital do Desporto 
Outdoor, atraindo largos milhares de desportistas através 
da promoção de eventos ao ar livre, destacando-se as 
provas de trail running inseridas no Circuito Trilhos de Va-
longo, designadamente, o Trail Noturno de Valongo, o Trail 
dos 4 Caminhos, nas Serras de Alfena, o Trail Quinta das 
Arcas, em Sobrado, e as duas provas realizadas em Valon-
go no território que também integra as Serras do Porto: o 
Trail de Santa Justa e os Trilhos do Paleozóico.

De destacar ainda as provas e caminhadas sem carácter 
competitivo, com fins totalmente solidários, como o Trail 
Noturno Solidário a favor dos Bombeiros Voluntários de 
Valongo e o Free Trail Solidário de Carnaval, organizados 
pela Associação Kemedo Team. Em Ermesinde, destacou-
-se o Zupper Urban Trail. 

No desporto motorizado, de salientar a escolha de Va-
longo para o início do Campeonato de Trial 4X4.

Os melhores atletas são anualmente reconhecidos nas 
Galas de Mérito Desportivo e do Circuito trilhos de Valon-
go. Trail dos 4 Caminhos

Caminhada Solidária contra o Cancro

Trail Santa Justa

Urban Trail

Trail Santa Justa
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Trail dos 4 Caminhos

Trail Solidário BV Valongo

Trail Quinta das Arcas

Trail Noturno

Free Trail Solidário de Carnaval 
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Trilhos do Paleozóico Trilhos do Paleozóico

Campeonato de Portugal de Trial 4x4 arranca em Valongo

Gala de Mérito Desportivo - Época 2017

Gala do circuito Trilhos de Valongo
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Os contratos-programa de desen-
volvimento desportivo para a épo-
ca 2018/2019 entre o Município de 
Valongo e 31 associações do concelho 
foram assinados no dia 17 de dezem-
bro, no Auditório Dr. António Macedo 
(C.C.C. Vallis Longus). Esta medida 
implica um investimento de 180 mil 
euros, que será distribuído em função 
das modalidades existentes a nível 
coletivo e individual, do número de 
atletas e se são ou não federados, do 
uso de instalações desportivas muni-
cipais ou da existência de instalações 
próprias e da participação em compe-
tições nacionais. Juntamente com as 
isenções do pagamento de taxas de 
utilização de instalações desportivas, 
transportes e publicidade no valor de 
243.671 euros, o investimento total 
na prática desportiva para a época 
2018/2019 será de 423.671 euros.

“Estas medidas implicam abdicar 
de verbas bastante significativas mas 
fazemo-lo porque acreditamos na 
importância do desporto para estimu-
lar mais e melhor cidadania junto dos 
jovens atletas”, salientou o Presidente 
da Câmara Municipal de Valongo, José 
Manuel Ribeiro. Ressalvando que “a 
aposta no apoio à formação despor-
tiva tem sempre por base decisões 
sustentáveis e compatíveis com o 
orçamento municipal”, o autarca 
reconheceu ainda “o aumento de 
eventos desportivos que promovem 
e dão visibilidade ao território conce-
lhio, trazendo a Valongo centenas de 
milhares de pessoas”.

Através da celebração de Contra-
tos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, o Município pretende dar 
continuidade às parcerias de suces-
so estabelecidas com o movimento 

associativo desportivo do Concelho de 
Valongo, para o trabalho de formação 
desportiva, contribuindo, desta forma, 
para o desenvolvimento da sua quali-
dade com benefícios diretos para mais 
de 2.000 crianças e jovens atletas, 
abrangendo diversas modalidades, 
designadamente Hóquei, Futebol, An-
debol, Basquetebol, Karaté, Atletismo, 
Ténis e Hipismo, entre outras.

Lista de entidades beneficiadas: 
Atlético Clube Alfenense; Associação 
Desportiva Valongo; Clube Desportivo 
Palmilheira; Clube Desportivo de So-
brado; Clube de Natação de Valon-
go; Clube Propaganda de Natação; 
Associação de Taekwondo Estrelas 
do Susão; Associação Clube Zupper; 
Ermesinde Sport Clube 1936; Núcleo 
Cultural e Recreativo de Valongo; 
União Desportiva Recreativa e Cultural 
da Bela; União Desportiva Valonguen-
se; Núcleo Desportivo do Colégio Er-
mesinde; Grupo Dramático e Recreati-
vo de Retorta; Associação Tradicional 
Hanguk Moo Sool; Clube de Ténis de 
Ermesinde; Futebol Clube Estrelas 
Susanenses; Associação Desportiva e 
Recreativa da Gandra; Clube Karaté 
de Alfena; CKBD – Clube de Karaté 
Budo Dojo;  Associação Social Cultural 
de Sobrado; Associação Centro Social 
Figure Skating (CSPA); Clube de Kara-
té de Valongo; Centro Social e Paro-
quial de Alfena – Hóquei; Academia 
de Ténis de Valongo; Associação de 
Taekwondo de Valongo; Inteligência 
Corajosa – Associação de Desportos 
de Combate; Academia de Formação 
Equestre e Hipoterapia de Valongo e 
Campo; Sporting Clube de Campo; 
Associação Defesa Pessoal de Alfena 
– ADPA; Associação de Ciclismo Nuno 
Ribeiro e Rui Vinhas.

Município investe mais de 420 
mil euros na prática desportiva

Os atletas sub 17 da ADV - As-
sociação Desportiva de Valongo 
venceram pelo terceiro ano con-
secutivo o Torneio de Hóquei em 
Patins - Eixo Atlântico.

O Município de Valongo en-
quanto membro da Associação de 
Municípios Portugueses e Espa-
nhóis - Eixo Atlântico do Noroeste 
Peninsular tem participado nas 
várias iniciativas desportivas, 
salientando-se o Torneio de Hó-
quei em Patins - Eixo Atlântico, em 
que a ADV representou o Conce-
lho, tendo conquistado o título de 
campeão, nas três edições em que 
participou.

Em 2018, este torneio realizou-
-se na cidade de A Coruña, nos 
dias 8 e 9 de dezembro, nas insta-
lações do Palácio dos Desportos do 
Riazor e do Polidesportivo de Monte 
Alto, contando com a participação 
de 12 equipas do Norte de Portugal 
e Região da Galiza:

PORTUGAL/NORTE

Riba d’Ave HC
AD Valongo
ACD Gulpilhares
FC Porto
Cartaipense
CA Bragança
ESPANHA/GALIZA
CH Compostela
Hóckey Clube Raxoi
Cía María
HC Liceo
Dominicos
Santa Maria del Mar

Valongo conquistou  
Torneio de Hóquei em 
Patins Eixo Atlântico 
pela terceira vez  
consecutiva
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I / DELIBERAÇÕES

EDITAL  N.º 83/2018
REUNIÃO DE 10/05/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação do despacho do Sr. Pre-
sidente da Câmara de deferimento do 
pedido de autorização prévia para lança-
mento de Fogo de Artifício no âmbito 
da comemoração das Festas em honra 
de S. Gonçalo;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão do Relatório do Estado do 
Ordenamento do Território de Valongo 
(REOTV) a discussão pública por 45 dias;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o início da 2.ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Valongo (PDMV), a fixação 
do prazo de elaboração, bem como o 
estabelecimento de um prazo de 15 dias 
úteis para a participação preventiva;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a transferência para os Agrupamentos 
de Escolas da comparticipação de visitas 
de estudo dos/as alunos/as abrangidos/
as pelas medidas de Ação Social Escolar;
5- Deliberou, por unanimidade, apoiar o 
Agrupamento de Escolas de S. Lourenço 
na realização de um concerto de fim de 
ano, com caráter solidário;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aquisição de obras para o fundo do-
cumental das Bibliotecas Escolares dos 
Agrupamentos de Escolas do Concelho 
de Valongo;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de auxílios económicos des-
tinados à aquisição de livros e material 
escolar a alunos/as carenciados/as do 
1.º Ciclo do Ensino Básico - Ano letivo 
2017/2018 - 3.ª Fase;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio pontual ao 
Clube de Karaté de Alfena;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de Protocolo de Coorganiza-
ção com o “Grupo Desportivo dos Qua-
tro Caminhos” e a Junta de Freguesia de 
Alfena, para a realização da 6.ª edição 
do “Trail dos 4 Caminhos”;
10- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a realização do 2.º Torneio Inter-Escolas 
- “Projeto Agostinho Pinto” pelo “Núcleo 
Cultural e Recreativo de Valongo”;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um subsídio pontual à 
“Sociedade Columbófila de Valongo”;
12- Deliberou, por unanimidade, apro-
var a ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara de deferimen-
to da realização de estágio para três 
formandos/as em Formação Prática em 
Contexto de Trabalho na área de 622 
Floricultura e Jardinagem;
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CONSULTE A VERSÃO  INTEGRAL
DESTES DOCUMENTOS
EM WWW.CM-VALONGO.PT

13- Deliberou, por maioria, com três votos 
contra dos senhores Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes 
Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia 
Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, 
aprovar a fixação de preços de venda de 
produtos na Loja Interativa de Turismo - 
Artesanato, livros e merchandising;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio às associações 
participantes na “Mostra de Teatro 
Amador 2018”;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Parceria com a Junta de 
Freguesia de Valongo para a realização 
da “Feira da Regueifa e do Biscoito e 
Mercado Oitocentista”;
16- Deliberou, por unanimidade, aceitar 
a autorização de ocupação das parcelas 
de terreno 6 e 7, para a concretização 
do “Plano de Mobilidade Urbana Susten-
tável - Correção de descontinuidades no 
Susão - Valongo”;
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Estágio com o Agru-
pamento Vertical Vallis Longus para a 
realização de estágio - Curso CEF de 
Operador de Fotografia;
18- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo com o Agrupamento de 
Escolas de Valongo para a realização de 
estágio - Curso Profissional de Técnico 
de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos.

EDITAL  N.º 84/2018
REUNIÃO DE 17/05/2018
1- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
submeter à Assembleia Municipal a au-
torização para apresentação de prédios, 
propriedade do Município, como caução 
no processo de expropriação do Campo 
de Sonhos, em Ermesinde;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta da 2.ª Revisão do Orçamen-
to e 2.ª Revisão das Grandes Opções 
do Plano do ano 2018 e submetê-la à 
Assembleia Municipal.

EDITAL  N.º 87/2018
REUNIÃO DE 23/05/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a emissão de Autorização Prévia para 
lançamento de Fogo de Artificio, no 
âmbito das comemorações das Festas 
do Corpo de Deus;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ratificação do despacho do Sr. Presidente 
de deferimento de emissão de Autoriza-
ção Prévia para lançamento de Fogo de 
Artificio, no âmbito das comemorações 
das Festas em honra de Nossa Senhora 
da Encarnação, em Campo;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de preço para Campo de 
Férias de Verão 2018;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de protocolo entre o 
Município de Valongo e o Agrupamento 
de Escolas de Valongo no âmbito de 
Formação em Contexto de Trabalho 
(FCT) no Espaço Internet;
5- Deliberou, por unanimidade, apoiar a 
Associação Social e Cultural de Sobrado 
na realização do evento “Sobrado Jovem”;
6- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a atividade “Caminhada pelo Autis-
mo” do Agrupamento de Escolas de S. 
Lourenço;
7- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a “Candibyke - Associação de Ciclismo”, 
na realização da 4.ª Prova da Taça de 

Portugal XCO-C2 I Valongo 2018;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção definitiva das obras de urba-
nização referente ao Processo n.º 146-
OC/2010, em nome de CME - Constru-
ção e Manutenção Eletromecânica, S.A. 
- Local: Rua da Presa - Valongo;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção definitiva das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
183-OC/2008, em nome de Estornorte, 
Lda. - Local: Rua da Fervença, 533 - 
Campo e Sobrado;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
146-OC/2015, em nome de Maria Teresa 
Pereira da Costa - Local: Rua Real, 201 
- Alfena;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
105-OC/2012, em nome de Hutchinson 
(Porto) - Tubos Flexíveis, Sociedade 
Unipessoal, Lda.- Local: Rua Central da 
Ribeira, 1820 e Rua Marquês Pombal, 10 
- Campo e Sobrado;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa (obras de ampliação e 
alteração da utilização), referente ao 
Processo n.º 152-OC/2012, em nome de 
Raúl Alves Ferreira Aparício - Local: Rua 
de São Vicente, n.º 1815 - Alfena;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a listagem de doações para enrique-
cimento dos fundos documentais da 
Biblioteca Municipal e Polos de Leitura 
de Alfena e Ermesinde;
14- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
submeter à Assembleia Municipal o 
empréstimo de médio/longo prazo para 
aplicação na liquidação antecipada de 
outros empréstimos e de dívidas abran-
gidas por acordos de pagamentos, nos 
termos do art.º 101.º da Lei n.º 114/2017 
de 29 de dezembro, que aprova a Lei 
do Orçamento do Estado de 2018.

EDITAL  N.º 97/2018
REUNIÃO DE 07/06/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a emissão de Autorização Prévia para 
lançamento de Fogo de Artificio, no 
âmbito das comemorações das Festas 
em honra de Santa Rita, em Ermesinde;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo 
n.º 88-OC/2013, em nome de Carlos 
Humberto Monteiro da Silva - Local: Rua 
de São Vicente, 1230 - Alfena;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo 
n.º 109-OC/2013, em nome de Carlos 
Alberto Moreira Marques - Local: Rua de 
São João, 78/ 82 - Alfena;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo 
n.º 99-OC/2015, em nome de Cláudio 
Manuel Marques de Lemos - Local: Rua 
de São Lázaro, 675/679 - Alfena;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um subsídio pontual 
à Confraria do Pão, da Regueifa e do 
Biscoito de Valongo;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de Protocolo de Estágio entre 
a Escola E.B. 2/3 Vallis Longus e a 
Câmara Municipal de Valongo;

7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de subsídio às associações par-
ticipantes nas Marchas de S. João 2018;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Cooperação Cultural 
com a Associação Viver Alfena para a 
realização da 7.ª edição da “Feira de 
Artesanato de Alfena”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Parceria com a Junta 
de Freguesia de Campo e Sobrado no 
âmbito do evento ”Sobrado é Festa”;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Parceria com a Junta 
de Freguesia de Campo e Sobrado no 
âmbito do evento “Semana das Coleti-
vidades”;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de S. Mar-
tinho de Campo;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o pedido de estágio e a assinatura do 
Protocolo entre a Escola Secundária 
de Valongo e a Câmara Municipal de 
Valongo;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Cooperação Cultural com 
a Associação Organizadora da Casa do 
Bugio e Festas de São João de Sobrado 
e a Junta de Freguesia de Campo e 
Sobrado para a realização das Festas de 
São João de Sobrado;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio pontual ao 
Agrupamento de Escolas de Ermesin-
de, no âmbito da utilização das suas 
instalações;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio pontual ao 
Motoclube de Alfena para a realização 
da “XI Concentração Motard”, nos dias 8, 
9 e 10 de junho;
16- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
o Corpo Nacional de Escutas - Escutis-
mo Católico Português - Agrupamento 
7 – Ermesinde, na realização de uma 
Caminhada Solidária no dia 1 de julho;
17- Deliberou, por unanimidade, apoiar o 
Clube de Propaganda da Natação - CPN, 
na realização do “Torneio Internacional 
de Minibasquete”, no dia 30 de junho e 
1 de julho;
18- Deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de Declaração de Utilidade Pública 
com caráter de urgência e Tomada de 
Posse Administrativa de uma parcela de 
terreno necessária à execução da obra: 
“Plano de Mobilidade Urbana Sustentá-
vel - Correção de descontinuidades - Rua 
Nossa Senhora do Amparo - Alfena”;
19- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a retificação do ponto 2 da delibe-
ração camarária tomada em reunião 
de 2018.01.18, referente ao pedido 
de Declaração de Utilidade Pública 
com caráter de urgência e Tomada de 
Posse Administrativa de uma parcela de 
terreno necessária à execução da obra: 
“Requalificação da Rua de S. Vicente e 
Ponte do Reguengo - Alfena”;
20- Deliberou, por maioria, com três 
votos contra dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Sr. José António 
Ferreira da Silva, Eng.º Miguel Jorge 
Mendes Teixeira e Sr. Fernando Luís 
Marta Neves, aprovar as cláusulas 
contratuais propostas pelas entidades 
bancárias referentes a “Empréstimos 
de médio/longo prazo para aplicação 
na liquidação antecipada de outros 
empréstimos e de dívidas abrangidas 
por acordos de pagamentos, nos termos 
do art.º 101.º da Lei n.º 114/2017 de 
29 de dezembro, que aprova a Lei do 
Orçamento do Estado de 2018”;
21- Deliberou, por maioria, com três 

Desporto
Outdoor

VALONGO

CAPITAL



BOLETIM MUNICIPAL DE VALONGO · MARÇO 2019

abstenções dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Sr. José António 
Ferreira da Silva, Eng.º Miguel Jorge 
Mendes Teixeira e Sr. Fernando Luís 
Marta Neves, aprovar a abertura de 
procedimento concursal para seleção e 
recrutamento de sete cargos de direção 
intermédia de 2.º grau e submissão à 
Assembleia Municipal;
22- Deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Sr. José António 
Ferreira da Silva, Eng.º Miguel Jorge 
Mendes Teixeira e Sr. Fernando Luís 
Marta Neves, aprovar a abertura de 
procedimento concursal para seleção e 
recrutamento de onze cargos de direção 
intermédia de 3.º grau e submissão à 
Assembleia Municipal.

EDITAL  N.º 106/2018
REUNIÃO DE 21/06/2018
1- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos senhores Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes 
Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia 
Neto e Sr. José António Ferreira da 
Silva, aprovar e submeter à Assembleia 
Municipal os Documentos de Prestação 
de Contas Consolidadas do Município de 
Valongo do ano 2017, bem como a sua 
submissão ao Tribunal de Contas;
2- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos senhores Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes 
Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia 
Neto e Sr. José António Ferreira da Sil-
va, aprovar a 3.ª Revisão do Orçamento 
e 3.ª Revisão das Grandes Opções do 
Plano do ano 2018 e submetê-la à 
Assembleia Municipal;
3- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a Associação Desportiva de Valongo no 
âmbito da organização da 5.ª Edição do 
Torneio de Verão de Hóquei em Patins 
“César Fidalgo”;
4- Deliberou, por unanimidade, apoiar o 
Centro Social e Paroquial de Alfena no 
âmbito da realização de uma caminhada 
noturna intitulada “Caminhada da Fé”;
5- Deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando 
Correia Neto e Sr. José António Ferreira 
da Silva, aprovar a receção provisória 
das obras de urbanização referente ao 
Processo n.º 119-OC/2015, em nome de 
“Novimovest - Fundo de Investimento 
Imobiliário” - Local: Rua de Campelo - 
Campo e Sobrado;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência de parcelas de 
terreno e das contrapartidas estabele-
cidas, necessárias à execução da obra: 
“Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
- Correção de descontinuidades - Rua 
Nossa Senhora do Amparo, Alfena”;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação de ocupação de parcelas de 
terreno necessárias à execução da obra: 
“Plano de Mobilidade Urbana Sustentá-
vel - Correção de descontinuidades no 
Susão - Valongo”;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência de parcela de 
terreno e das contrapartidas estabele-
cidas, necessária à execução da obra: 
“Plano de Mobilidade Urbana Sustentá-
vel - Requalificação do Largo do Passal 
e áreas envolventes - Sobrado”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência de parcela de 
terreno e das contrapartidas estabele-
cidas, necessária à execução da obra: 
“Plano de Mobilidade Urbana Susten-
tável - Correção de descontinuidades 

- Rua da Outrela - Valongo”;
10- Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a aceitação da cedência de 
parcela de terreno e das contrapartidas 
estabelecidas, necessária à execução 
da obra: “Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável - Correção de descontinui-
dades na Rua 1.º de Maio, em Campo”;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência de parcela de 
terreno e das contrapartidas estabele-
cidas, necessária à execução da obra: 
“Plano de Mobilidade Urbana Susten-
tável - Correção de descontinuidades - 
Rua Guilhermina Suggia, Ermesinde”;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o pedido de Declaração de Utilidade Pú-
blica com caráter de urgência e Tomada 
de Posse Administrativa de duas parce-
las de terreno necessárias à execução 
da obra: “Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável - Correção de descontinui-
dades - Rua da Outrela - Valongo”;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio pontual à Banda 
Musical de São Martinho de Campo pela 
participação no DIFFWINDS FESTIVAL;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio à Confraria de 
Santa Justa e Santa Rufina no âmbito 
da realização das Festas de Santa Justa, 
Santa Rufina e Santo Sabino;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o estabelecimento de Protocolos de 
Cooperação Cultural com as Associa-
ções do Concelho de Valongo”;
16- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Cooperação Cultural 
com o “MagicValongo - Associação 
Cultural e Artística “, para a realização 
do “MagicValongo 2018”;
17- Deliberou, por unanimidade, apro-
var a ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara de deferimento 
da emissão de Autorização Prévia para 
Lançamento de Fogo de Artifício no 
âmbito da comemoração das Festas de 
S. João de Sobrado”
18- Deliberou, por maioria, com três 
votos contra dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando 
Correia Neto e Sr. José António Ferreira 
da Silva, aprovar a submissão da pro-
posta de revisão do quarto aditamento 
ao “Contrato de Concessão de Explora-
ção de Gestão dos Sistemas de Abaste-
cimento de Água para Consumo Público 
e de Recolha, Tratamento e Rejeição de 
Efluentes do Concelho de Valongo” à 
ERSAR para emissão de parecer prévio, 
bem como a ratificação da atualização 
anual de tarifas para o ano de 2018;
19- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 
submissão à Assembleia Municipal da pro-
posta de adesão ao regime de tarifa social 
para prestação dos serviços de águas;
20- Deliberou, por unanimidade, apro-
var a emissão de Autorização Prévia 
para Lançamento de Fogo de Artifício 
no âmbito da comemoração das Festas 
em honra de Nossa Senhora da Saúde 
e de Santa Eufêmia.

EDITAL  N.º 111/2018
REUNIÃO DE 12/07/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo de Colabo-
ração com a Academia de Formação 
Equestre e Hipoterapia de Valongo e 
Campo, para implementação do projeto 
“Vigia a Cavalo”;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a elaboração do projeto de arquitetura 
para o Edifício de Exposições da AHBVV 
- Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Valongo;

3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência da parcela de 
terreno designada por 2 e as contraparti-
das estabelecidas entre as partes, para a 
execução da obra: “Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentável - Correção de descon-
tinuidades na Rua 1.º de Maio, em Campo”;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação de cedência da parcela de 
terreno designada por 9 e as contrapar-
tidas estabelecidas entre as partes, para 
a execução da obra: “Plano de Mobili-
dade Urbana Sustentável - Correção de 
descontinuidades no Susão, Valongo”;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação de cedência das parcelas 
de terreno designadas por 1, 2 e 3 e as 
contrapartidas estabelecidas entre as 
partes, para a execução da obra: “Plano 
de Mobilidade Urbana Sustentável - 
Correção de descontinuidades - Rua das 
Agras Novas - Ermesinde”;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo 
n.º 261-OC/2003, em nome de José 
António Ribeiro Moreira Silva Unipessoal, 
Lda. - Local: Avenida 25 de Abril, 381, 
395 e 397 - Valongo;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
191-OC/2015, em nome de José Castro 
dos Santos - Local: Rua Oceano Atlânti-
co - Valongo;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
88-OC/2016, em nome de Margarida 
Martins dos Santos - Local: Rua de Fer-
reira, n.º 600 - Campo e Sobrado;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
160-OC/2016, em nome de Maria Odília 
Gonçalves Carneiro - Local: Rua Ilha do 
Pico - Ermesinde;
10- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
o Centro Social e Paroquial de Alfena 
no âmbito da realização do evento inti-
tulado “Torneio Hóquei Geração Sobre 
Rodas - CSPA”, a decorrer nos dias 14 e 
15 de julho;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo de Coorga-
nização com a “ATAD - Amigos do Trail 
Associação Desportiva”, para a realiza-
ção da 7.ª edição do Trail da Santa Justa 
nos dias 28 e 29 de julho;
12- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
o Grupo de Ciclismo e BTT Keda Bike no 
âmbito da organização de uma Caminha-
da Solidária para angariação de fundos 
para a Liga Portuguesa Contra o Cancro;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo de Colabo-
ração entre o Município de Valongo e 
o Instituto de Saúde Pública da Univer-
sidade do Porto para a “Elaboração de 
Plano Municipal de Saúde para o Conce-
lho de Valongo e sua implementação”;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a lista definitiva das bolsas de estudo 
da Câmara Municipal de Valongo: ano 
letivo 2017/2018;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a comparticipação de visitas de estudo 
dos/as alunos/as abrangidos/as pelas 
medidas de Ação Social Escolar;
16- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio à Associação 
Desportiva e Recreativa da Gandra;
17- Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a celebração de Protocolo de 
Cooperação Cultural com o “ENTREtanto 
TEATRO - Associação Cultural”.
EDITAL  N.º 115/2018

REUNIÃO DE 26/07/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação do despacho de deferi-
mento do senhor Presidente da Câmara 
de emissão de Autorização Prévia para 
lançamento de Fogo de Artificio, no 
âmbito da comemoração das Festas em 
honra de Nossa Senhora do Amparo, 
em Alfena;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
172-OC/2009, em nome de Joaquim 
Coelho de Sousa Suzano - Local: Rua 
de São João, 497 - Campo;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
14-OC/2013, em nome de Fernando da 
Conceição Cruz - Local: Rua da Terrafei-
ta - Campo;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
101-OC/2015, em nome de Luis Manuel 
Pinto Henriques - Local: Rua Alto da 
Bela - Alfena;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
111-OC/2016, em nome de Sonskuyn 
Investments, SA - Local: Rua Central da 
Lomba, 1341/1353 - Campo e Sobrado;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de São 
Mamede de Valongo;
7- Deliberou, por maioria, com três votos 
contra dos/a senhores/a Vereadores/
as eleitos/as pelo PPD/PSD, Sr. José 
António Ferreira da Silva, Dr.ª Vânia 
Marta da Silva Moreira Penida e Eng.º 
Miguel Jorge Mendes Teixeira, aprovar as 
minutas das adendas aos contratos de 
empréstimo de médio/longo prazo para 
aplicação na liquidação antecipada de 
outros empréstimos e de dívidas abran-
gidas por acordos de pagamentos, nos 
termos do art.º 101.º da Lei n.º 114/2017 
de 29 de dezembro, que aprova a Lei do 
Orçamento do Estado de 2018.

EDITAL  N.º 119/2018
REUNIÃO DE 02/08/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar da Gandra 
(ARU-LG);
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar da Costa 
(ARU-LCo);
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Quinta da Balsa 
(ARU-LB);
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar da Azenha 
(ARU-LA); 
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Cifa (ARU-CIFA); 
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Área Central de 
Sobrado (ARU-ACS);
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Aldeia de Couce 
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(ARU-AC); 
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar do Susão 
(ARU-LSu); 
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Eixo Antigo de 
Alfena (ARU-EAA);
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar da Trava-
gem (ARU-LT);
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar da Corre-
doura (ARU-LC);
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana da Quinta dos 
Frades (ARU-QF); 
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar da Retorta 
(ARU-LR);
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar de Sobra-
do de Cima (ARU-LSC);
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar de Sam-
paio (ARU-LSa);
16- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
da proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Lugar de Ferreira 
(ARU-LF); 
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o procedimento de elaboração do Plano 
de Pormenor do Centro Direcional de 
Valongo;
18- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo de Coorgani-
zação com a Associação Clube Zupper 
para a realização da 5.ª edição do “ZUT 
- Zupper Urban Trail”, a decorrer no dia 
2 de setembro;
19- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Valongo, a Junta de Fre-
guesia de Valongo e a Fábrica da Igreja 
de S. Mamede para a realização das 
Festas da Cidade;
20- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo de estágio entre 
a Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade do Porto 
e a Câmara Municipal de Valongo para a 
realização de um estágio curricular.

EDITAL  N.º 128/2018
REUNIÃO DE 06/09/2018
1- Deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando 
Correia Neto e Sr. José António Ferreira 
da Silva, aprovar a 2.ª Correção Material 
do Plano Diretor Municipal de Valongo;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão do Relatório do Estado do 
Ordenamento do Território de Valongo 
(REOTV) à apreciação da Assembleia 
Municipal;
3- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos senhores Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes 
Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia 

Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, 
aprovar a submissão à Assembleia Muni-
cipal da proposta de alteração da delimi-
tação da Área de Reabilitação Urbana do 
Eixo Antigo de Valongo (ARUEAV);
4- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos senhores Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes 
Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia 
Neto e Sr. José António Ferreira da 
Silva, aprovar a submissão à Assembleia 
Municipal para emissão de Declaração 
de Interesse Público Municipal para 
“Instalação de uma área de lazer e de 
recreio no Parque do Rio Leça - Rua de 
S. Vicente - Alfena”;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Protocolo de Coor-
ganização com o Académico Futebol 
Clube para a realização da “XXIII Marcha 
Nacional de Veteranos”;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Contrato-Programa do 
Desenvolvimento da Natação e outras 
atividades aquáticas com o Clube de 
Propaganda da Natação - Ano letivo 
2018/2019;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o apoio solicitado pelo Clube de Propa-
ganda da Natação e o Núcleo Cultural e 
Recreativo de Valongo para a realização 
de um Mega Torneio intitulado “Valongo 
- Capital do Basquetebol”;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o apoio solicitado pela Associação 
Desportiva de Valongo - ADV - para a 
realização da “13.ª Edição do Torneio de 
Hóquei em Patins - Cidade de Valongo”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio solicitado pelo Núcleo Cultural e Re-
creativo de Valongo para a realização do IV 
Torneio da Amizade “Cidade de Valongo”;
10- Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a celebração de Protocolo de 
Colaboração com o Grupo Dramático e 
Recreativo da Retorta;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio à Comissão de 
Festas de S. Bartolomeu;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da comuni-
cação prévia referente ao Processo n.º 
421-OC/1997, em nome de Miguel Melo 
Barbosa - Local: Rua da Estação, n.ºs 
65/67 - Valongo;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo 
n.º 47-OC/2009, em nome de Casa do 
Povo de Ermesinde - Local: Praça 1.º de 
Maio - Ermesinde;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
15-OC/2016, em nome de Vera Lúcia 
Ribeiro das Neves Gonçalves Pereira - 
Local: Rua Padre Joaquim Lopes dos 
Reis - Valongo;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização e consequente libertação 
da caução referente ao Processo n.º 12-
OC/2015, em nome de “Eurovreia - Em-
preendimentos Imobiliários, Lda” - Local: 
Rua de Solgidro, n.º 15 - Valongo;
16- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização e consequente libertação 
da caução referente ao Processo n.º 31-
L/2016, em nome de “NOS Comunica-
ções, S.A.” - Local: Rua 5 de Outubro 
- Ermesinde;
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo de Coorga-
nização com o Alto Relevo - Clube de 
Montanhismo para a realização do “3.º 
Congresso de Mineração Romana e 

Espeleologia”;
18- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o apoio solicitado por GEM - Grupo de 
Espeleologia e Montanhismo para a 
organização do “2.º Encontro Fotográfico 
em Cavidades Artificiais”;
19- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação da decisão do senhor Presi-
dente da Câmara de abertura de contas 
bancárias na Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo no âmbito do “Empréstimo de 
médio/longo prazo para aplicação na 
liquidação antecipada de outros em-
préstimos e de dívidas abrangidas por 
acordos de pagamento”;
20- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a cedência de duas plataformas elevató-
rias de cadeiras de rodas às Corporações 
dos Bombeiros de Valongo e Ermesinde;
21- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão a apreciação pública do 
projeto de alteração ao regulamento 
para atribuição de “Prémios de Exce-
lência e Mérito - Reconhecimento do 
Sucesso Escolar e Formativo”;
22- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio de transporte 
a alunos e alunas do Ensino Básico e 
Secundário - Ano letivo 2018/2019;
23- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aplicação das medidas de Ação Social 
Escolar - Ano letivo 2018/2019;
24- Deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando 
Correia Neto e Sr. José António Ferreira 
da Silva, aprovar a Resolução de Ex-
propriação e pedido de Declaração de 
Utilidade Pública com Caráter de Urgên-
cia e Tomada de Posse Administrativa 
de uma parcela de terreno necessária à 
execução da obra: “Corredor Ecológico 
de Alfena - Instalação de uma área 
de lazer e de recreio no Parque do Rio 
Leça, Alfena”;
25- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal 
para efeitos de Declaração de Utilidade 
Pública com Caráter de Urgência e 
Tomada de Posse Administrativa de uma 
parcela de terreno necessária à execu-
ção da obra: “Eixo de Ligação da EN 15 
à Rua da Passagem, em Valongo”;
26- Deliberou, por maioria, com três 
votos contra dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando 
Correia Neto e Sr. José António Ferreira 
da Silva, aprovar a submissão à Assem-
bleia Municipal da proposta do “Quarto 
Aditamento ao Contrato de Concessão 
de Exploração de Gestão dos Sistemas 
de Abastecimento de Água para Con-
sumo Público e de Recolha, Tratamento 
e Rejeição de Efluentes do Concelho de 
Valongo”;
27- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação do despacho do senhor 
Presidente da Câmara de deferimento 
de emissão de Autorização Prévia para 
Lançamento de Fogo de Artifício para a 
comemoração das Festas em honra de 
S. Lourenço;
28- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação do despacho do senhor 
Presidente da Câmara de deferimento 
de emissão de Autorização Prévia para 
Lançamento de Fogo de Artifício para a 
comemoração das Festas em honra de 
Nossa Senhora das Necessidades.

EDITAL  N.º 137/2018
REUNIÃO DE 20/09/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo com a Fede-
ração Portuguesa de Futebol;

2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio à Academia 
de Formação Equestre e Hipoterapia de 
Valongo e Campo, para a realização do 
Campeonato Outono/Inverno 2018/2019 
Vila de Campo - Valongo;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio ao Clube de 
Canários de Postura de Valongo, para a 
realização do evento “Postura Show - 
One Day Show de Valongo”;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um apoio financeiro 
ao Grupo Dramático e Recreativo da 
Retorta;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo com a Cuca 
Macuca - Associação de Desenvolvimen-
to Integrado, para a realização do evento 
“Alma do Fado - VIII Concurso de Fado 
Amador do Concelho de Valongo”;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um subsídio pontual 
ao Grupo Dramático e Recreativo da 
Retorta, pela participação no V Festival 
Ibérico de Teatro em Mérida.

EDITAL N.º 161/2018
REUNIÃO DE 11/10/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de protocolo com a 
Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Ermesinde para 
manutenção da Equipa de Intervenção 
Permanente;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo 
n.º 298-OC/2007, em nome de Jorge 
Miguel de Carvalho Teixeira - Local: Rua 
1.º de Maio, n.ºs 1390 e 1400 e Travessa 
Bocage, n.º 15 - Alfena;
3- Deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos eleitos pelo PPD/PSD, 
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. 
Alberto Fernando Correia Neto e Sr. 
José António Ferreira da Silva, aprovar 
os trabalhos a mais, trabalhos de supri-
mento de erros e omissões, trabalhos a 
menos e a minuta do contrato adicional 
da empreitada: “Oficina de Promoção da 
Regueifa e do Biscoito”;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal do 
Acordo de Mutação Dominial a celebrar 
entre a IP e o Município de Valongo para 
a ER 209;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 
aplicação das Medidas de Ação Social Es-
colar - 2.ª Fase - Ano letivo 2018-2019;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a transferência de verbas para as en-
tidades parceiras relativa ao Ano letivo 
2018-2019 e acerto final do Ano letivo 
2017-2018, no âmbito das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de protocolo para dinami-
zação de Clubes de Teatro nas Escolas 
2018-2019 - PALCO LETIVO;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de protocolo entre o Mu-
nicípio de Valongo e o Instituto Superior 
de Serviço Social do Porto (ISSSP) 
- Cooperativa de Ensino Superior de 
Serviço Social, CRL;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídios para aquisição 
de equipamentos às entidades do setor 
social e solidário, sediadas no concelho 
de Valongo;
10- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
o Núcleo Cultural e Recreativo de Va-
longo no âmbito da realização do “XVII 
Festival de Patinagem Artística”;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Regulamento Interno “Manual de 
Gestor do Contrato”;
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12- Deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos eleitos pelo PPD/PSD, 
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. 
Alberto Fernando Correia Neto e Sr. 
José António Ferreira da Silva, aprovar a 
submissão à Assembleia Municipal da 3.ª 
Alteração ao Mapa de Pessoal de 2018;
13- Deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos eleitos pelo PPD/PSD, 
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. 
Alberto Fernando Correia Neto e Sr. 
José António Ferreira da Silva, aprovar a 
alteração às normas e a distribuição de 
verbas pelas diversas categorias de pro-
jetos do Orçamento Participativo Jovem 
de Valongo - 6.º OPJV.

EDITAL N.º 176/2018
REUNIÃO DE 31/10/2018
1- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
propor à Assembleia Municipal a fixação 
das Taxas do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), referentes a 2019, a aplicar 
aos valores patrimoniais tributários dos 
prédios urbanos;
2- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
propor à Assembleia Municipal a fixação 
da taxa relativa à participação variável 
no IRS, a aplicar aos rendimentos do 
ano de 2019;
3- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Peni-
da, propor à Assembleia Municipal o 
lançamento da Derrama sobre o Lucro 
Tributável, a cobrar no ano 2019;
4- Deliberou, por unanimidade, propor 
à Assembleia Municipal a fixação da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
(TMDP) para vigorar no ano 2019;
5- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
submeter à Assembleia Municipal a pro-
posta do Orçamento e Grandes Opções 
do Plano/2019, bem como o Mapa de 
Pessoal/2019 e o Plano de Atividades e 
Orçamento da Vallis Habita/2019;
6- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos/a senhores/a Vereadores/a 
eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Alberto 
Fernando Correia Neto, Sr. José António 
Ferreira da Silva e Dr.ª Vânia Marta da 
Silva Moreira Penida, propor à Assem-
bleia Municipal a aprovação da projeção 
plurianual de encargos da empreitada 
relativa ao “Centro de Serviços do Par-
que das Serras do Porto”;
7- Deliberou, por unanimidade, remeter 
à Assembleia Municipal a proposta de 
delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Lugar da Gandra (ARU-LG);
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
e submeter à CCDR-N a “Proposta de 
Suspensão Parcial do PDM de Valongo e 
Estabelecimento de Medidas Preventivas”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
36-OC/2015, em nome de Eurico Fer-
reira, S.A. - Local: Rua de Fijós - Campo 
e Sobrado;

10- Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a receção provisória das obras 
de urbanização referente ao Processo 
n.º 37-OC/2015, em nome de Eurico 
Ferreira, S.A. - Local: Rua dos Lubrinhos 
- Campo e Sobrado;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
47-OC/2015, em nome de Eurico Ferrei-
ra S.A. - Local: Rua do Caminho Novo 
- Campo e Sobrado;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
20-L/2016, em nome de NOS Comuni-
cações, S.A. - Local: Rua da Curpilheira 
- Alfena;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
2/2016 - (38), em nome de José Manuel 
dos Santos Pereira - Local: Rua do 
Penido - Campo e Sobrado;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
27-L/2017, em nome de José Fernando 
Rocha Moreira - Local: Rua Agra de 
Galegos - Valongo;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
37-L/2017, em nome de Vítor José da 
Silva Barros Pereira - Local: Rua de 
Santa Margarida - Alfena;
16- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
12-L/2016, em nome de Portas do Vale 
- Construções & Hotelaria, Lda - Local: 
Rua Vale de Achas - Valongo;
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
2-L/2001, em nome de Manuel António 
Ramos Martins de Castro - Local: Rua 
João Elias - Ermesinde;
18- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Protocolo de Coorga-
nização com a “Candibyke - Associação 
de Ciclismo” para a realização do 3.º 
Trail Quinta das Arcas;
19- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a Liga de Futebol Popular de Valongo - 
LFPV, na realização do Campeonato de 
Futebol 11 - 2018/2019;
20- Deliberou, por maioria, com 
três abstenções dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
não adjudicar o “Concurso público para 
fornecimento de mobiliário urbano com 
atribuição do direito de exploração da 
publicidade”, revogando a decisão de 
contratar;
21- Deliberou, por maioria, com 
três abstenções dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
aprovar trabalhos a mais, trabalhos 
de suprimentos de erros e omissões, 
trabalhos a menos e a minuta do con-
trato adicional referente à empreitada: 
“Requalificação e modernização das ins-
talações da Escola Básica e Secundária 
de Ermesinde - 1.ª Fase”;
22- Deliberou, por maioria, com 
três abstenções dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª Vâ-
nia Marta da Silva Moreira Penida, ratifi-
car o despacho exarado pelo Presidente 

da Câmara Municipal que autorizou a 
retificação da minuta de contrato adicio-
nal referente à empreitada: “Oficina de 
Promoção da Regueifa e do Biscoito”;
23- Deliberou, por maioria, por escru-
tínio secreto, com seis votos a favor 
e três votos em branco, aplicar ao 
trabalhador Vítor Manuel Ribeiro Máximo 
a pena de despedimento.

EDITAL N.º 180/2018
REUNIÃO DE 08/11/ 2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
e submeter a parecer da CCDR-N a 
“Proposta de Suspensão Parcial do 
PDM de Valongo e estabelecimento 
de Medidas Preventivas para a área de 
intervenção do Plano de Pormenor do 
Centro Direcional de Valongo”;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação do despacho do senhor 
Presidente da Câmara de autorização 
no apoio à implementação do programa 
“Eco-Escolas 2018/2019”;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolos de Cola-
boração para a isenção do pagamento 
da taxa de utilização de Instalações 
Desportivas, Transportes e Publicidade - 
Época desportiva 2018/2019;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Coorganização com o 
Clube de BTT de Valongo para a realiza-
ção do “6.º Trail Noturno de Valongo”;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o apoio solicitado pela Associação Des-
portiva de Valongo para a realização do 
“VII Torneio de Hóquei em Patins - Eixo 
Atlântico 2018”;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a realização da prova “Enduro da 
Regueifa”, bem como o apoio solicitado 
pelo “Extreme Clube de Lagares”;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta do Protocolo de Colaboração 
entre a Escola Profissional do Centro 
Juvenil de Campanhã e a Câmara 
Municipal de Valongo, para a realização 
de um estágio;
8- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos/a senhores/a Vereadores/a 
eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Alberto 
Fernando Correia Neto, Sr. José António 
Ferreira da Silva e Dr.ª Vânia Marta da 
Silva Moreira Penida, propor à Assem-
bleia Municipal a aprovação da projeção 
plurianual de encargos referentes ao 
ano de 2019, do projeto relativo à “Ofici-
na da Regueifa e do Biscoito - Mobiliário 
e Equipamento”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a transferência para os Agrupamentos 
de Escolas do valor referente à compar-
ticipação de visitas de estudo no âmbito 
da aplicação das medidas de Ação 
Social Escolar”;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a emissão de Autorização Prévia para 
Lançamento de Fogo de Artifício no 
âmbito da comemoração das Festas em 
honra de Santo André.

EDITAL N.º 190/2018
REUNIÃO DE  22/11/2018
1- Deliberou, por maioria, com três 
votos de abstenção dos senhores Ve-
readores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís 
Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto 
Fernando Correia Neto e Sr. José Antó-
nio Ferreira da Silva, aprovar trabalhos 
a mais, trabalhos de suprimento de 
erros e omissões, trabalhos a menos e 
a minuta do contrato adicional referente 
à empreitada “Oficina de Promoção da 
Regueifa e do Biscoito”;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a resolução de expropriação de uma 
parcela de terreno necessária à execu-

ção da obra “Eixo de Ligação da EN 15 à 
Rua da Passagem, Valongo”;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de urba-
nização referente ao Processo n.º 33-
L/2017, em nome de Alexandra Cristina 
Benta Pereira - Local: Rua Padre Avelino 
de Assunção - Ermesinde;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
1-L/2018, em nome de Alfredo Madu-
reira Coutinho - Local: Rua Tristão Vaz 
Teixeira, 48/50 - Valongo;
5- Deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio solicitado pelo Clube de 
Propaganda da Natação - CPN, para 
a realização do “V Torneio de Xadrez 
António Torcato”;
6- Deliberou, por unanimidade, apoiar a 
Associação Social e Cultural de Sobrado 
para a organização da sua Festa de Natal;
7- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a Associação Desportiva de Valongo - 
ADV, para a organização do XIII Torneio 
dos Reis “Celestino Brito”;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de apoio pontual a Associa-
ções/Clubes com Instalações Desporti-
vas Próprias;
9- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a realização do “IV Torneio de Ténis de 
Mesa Challenge - Cidade de Valongo” e 
do “I Torneio Corbillon - Cidade de Va-
longo”, organizados pelo Núcleo Cultural 
e Recreativo de Valongo - NCRV;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o apoio solicitado pela Delegação da 
Cruz Vermelha de Gondomar/Valongo 
para a realização de uma caminhada 
solidária;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio de transporte a 
alunos/as compulsivos/as - Ano letivo 
2018/2019;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de um Protocolo de 
Colaboração para a implementação do 
projeto “Agostinho Pinto”;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de um Protocolo de Co-
laboração entre a Câmara Municipal de 
Valongo e o Centro Social de Ermesinde, 
no âmbito do projeto de Serviço de 
Voluntariado Europeu;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de um Protocolo de Cola-
boração com a Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.

EDITAL N.º 196/2018
REUNIÃO DE 06/12/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de Medalha de Honra de 
Valongo à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Valongo;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento concursal 
para a seleção e recrutamento de 5 
Assistentes Operacionais para a área de 
Manutenção e Infraestruturas Municipais 
da Divisão de Logística;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento concursal 
para a seleção e recrutamento de 15 
Assistentes Operacionais para a área de 
Gestão de Recursos Escolares da Divisão 
de Educação, Saúde e Ação Social;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento concursal 
para a seleção e recrutamento de 8 
Assistentes Técnicos para a área de Mu-
seus da Divisão de Cultura e Turismo;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo 
n.º 50-OC/2004, em nome de Traço 
Concreto - Promoção Imobiliária, S.A. 
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- Local: Gaveto Rua Pereiras e do Balse-
lheiro - Valongo;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
26-L/2017, em nome de José Eduardo 
Faria Martins - Local: Rua Outeiro de Sá 
- Ermesinde;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a adesão à SWP - Associação Smart 
Waste Portugal;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo de Colabora-
ção com a Associação Social e Cultural 
de Sobrado;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
as minutas dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo - Época 
desportiva 2018/2019;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo de Coorga-
nização para a 3.ª edição da Corrida S. 
Silvestre de Ermesinde / 28 de dezem-
bro 2018;
11- Deliberou, por unanimidade, apoiar a 
União Desportiva Valonguense 1937 no 
âmbito da organização do 2.º Torneio 
Réveillon UDV 1937 - 29 de dezembro 
2018;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio solicitado pela 
Associação de Taekwondo de Valongo 
para a organização do Campeonato de 
Taekwondo do Distrito do Porto - 15 e 
16 dezembro 2018;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídios pontuais aos 
intervenientes no Ciclo de Concertos de 
Natal e de Reis;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Parceria com as Juntas 
de Freguesia de Ermesinde e Valongo 
para a realização do evento “Aldeia de 
Natal”;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um subsídio pontual ao 
Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo 
para a realização da 3.ª edição do “Ex-
cellence Breaking Battle - Campeonato 
Internacional de Danças Urbanas”;
16- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio pontual ao Cen-
tro Cultural e Desportivo dos Trabalha-
dores do Município de Valongo;
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de Protocolo de Formação 
Prática em Contexto de Trabalho, entre 
o Centro de Formação Profissional para 
o Comércio e Afins e a Câmara Munici-
pal de Valongo;
18- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta de Protocolo de Estágio, entre 
a Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Instituto Politécnico do Porto e a 
Câmara Municipal de Valongo;
19- Deliberou, por maioria, com 
três abstenções dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª Vâ-
nia Marta da Silva Moreira Penida, apro-
var a prorrogação de prazo e a minuta 
de adenda ao contrato da empreitada: 
“Requalificação e modernização das ins-
talações da Escola Básica e Secundária 
de Ermesinde - 1.ª Fase”;
20- Deliberou, por unanimidade, soli-
citar a Declaração de Utilidade Pública, 
com carácter de urgência, para efeitos 
de expropriação e consequente tomada 
de Posse Administrativa de uma parcela 
de terreno necessária à concretização 
da empreitada: “Plano de Mobilida-
de Urbana Sustentável - Correção de 
descontinuidades - Rua das Agras Novas 
- Ermesinde”;
21- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração com a 

Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, no âmbito do projeto “Valongo, 
Cidade Utópica” 2018/2019;
22- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração com a 
Escola de Música da Banda Musical de 
S. Martinho;
23- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura de um procedimento por 
concurso público, com publicação no 
JOUE, para o fornecimento de gás 
natural para as instalações da Câmara 
Municipal, por um período de 36 meses;
24- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura de um procedimento por con-
sulta prévia cujo objeto é a aquisição de 
energia elétrica às instalações alimenta-
das em Baixa Tensão Normal (BTN), em 
Baixa Tensão Especial (BTE) e em Média 
Tensão (MT), incluindo as instalações 
de iluminação pública (IP), ao abrigo do 
acordo-quadro de Eletricidade, celebrado 
pela Central de Compras da LIPOR, por 
um período máximo de 24 meses;
25- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o projeto de alteração da Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU) para a Área 
de Reabilitação Urbana do Eixo de Va-
longo, bem como a abertura do período 
de discussão pública.

EDITAL N.º 205/2018
REUNIÃO DE 20/12/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o pedido de receção provisória das 
obras de urbanização referente ao 
processo nº. 13-L/2018, em nome de 
Faixa Vertical – Unipessoal Lda., Rua da 
Balsinha, em Ermesinde; 
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a revogação da declaração de caducida-
de da licença administrativa referente ao 
processo nº. 50-OC/2004, em nome de 
Traço Concreto – Promoção Imobiliária, 
S.A., Gaveto Rua Pereiras e do Balse-
lheiro, em Valongo; 
3- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dra. 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
aprovar a atualização da Tarifa de Resí-
duos Sólidos para o ano 2019; 
4- Deliberou, por maioria, com três votos 
contra dos/a senhores/a Vereadores/a 
eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Sr. José António Fer-
reira da Silva e Dra. Vânia Marta da Silva 
Moreira Penida, aprovar a atualização 
de tarifário para 2019 relativamente à 
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; 
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência da parcela de 
terreno, designada por 3 e aprovação 
das contrapartidas estabelecidas entre 
as partes Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável - correção de descontinui-
dades na Rua 1.º de Maio em Campo; 
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência da parcela de 
terreno, designada por 2 e aprovação 
das contrapartidas estabelecidas entre 
as partes Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável - correção de Descontinui-
dades na EN 15, em Campo; 
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência da parcela de 
terreno, designada por 1 e aprovação 
das contrapartidas estabelecidas entre 
as partes Rua do Soutinho (Sobrado) - 
Freguesia de Campo e Sobrado; 
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de alterações ao projeto 

Oficina de Promoção da Regueifa e do 
Biscoito; 
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o protocolo relativo ao Projeto Agosti-
nho Pinto; 
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsidio de transporte a 
alunos/as compulsivos/as - ano letivo 
2018/2019 - nova inscrição;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio de transporte 
a alunos e alunas do Ensino Básico e 
Secundário - ano letivo 18/19 – 2ª fase;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura de candidaturas às Bolsas 
de Estudo a alunos e alunas do Ensino 
Superior 2018-2019; 
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de celebração de Protocolo 
de Colaboração com o Centro Social e 
Paroquial de Alfena; 
14- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
o 4.º Festival Professor Toni Pinto – 
Danças de Salão – Clube de Propaganda 
da Natação; 
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de apoio pontual a associa-
ções/clubes – época 2018/2019; 
16- Deliberou, por unanimidade, ratificar 
a proposta de alteração aos protocolos 
culturais relativos às Aldeias de Natal de 
Valongo e Ermesinde.

EDITAL N.º 02/2019
REUNIÃO DE 03/01/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a intenção de exercer o direito de res-
gate das concessões de fornecimento, 
instalação e exploração de parcómetros 
coletivos nas zonas de estacionamento de 
duração limitada à superfície nas fregue-
sias de Valongo e Ermesinde, concessio-
nadas à sociedade “Parque VE - Gestão 
de Parques de Estacionamento, S.A.”;
2- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos/a senhores/a Vereadores/a 
eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando 
Correia Neto e Dr.ª Vânia Marta da Silva 
Moreira Penida, propor à Assembleia 
Municipal a não-aceitação, para o ano 
de 2019, de transferência de competên-
cias constantes na proposta apresen-
tada, no âmbito da transferência de 
competências para as autarquias locais 
e para as entidades intermunicipais;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento concursal 
para a seleção e recrutamento de 5 
Assistentes Técnicos;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento concursal 
para a seleção e recrutamento de 1 
Assistente Técnico, área de Desenho, 
para a Divisão de Projetos, Obras e Mo-
bilidade, e de 1 Assistente Técnico, área 
de Metrologia, para a Divisão Jurídica e 
Recursos Humanos;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento concursal 
para a seleção e recrutamento de 1 
Técnico Superior, área de Engenharia 
Civil, para a Divisão de Projetos, Obras 
e Mobilidade, e de 1 Técnico Superior, 
área de Sistema de Informação Geográ-
fica, para a Divisão de Ordenamento do 
Território;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a aceitação da cedência de parcelas de 
terreno, bem como das contrapartidas 
exigidas pelos proprietários, necessárias 
à execução da obra: “Variante à EN 15 - 
Sublanços 2 e 3 - Valongo”;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Cooperação de Formação 
entre o CEFPI - Centro de Educação 
e Formação Profissional Integrada e a 
Câmara Municipal de Valongo;

8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a submissão à Assembleia Municipal da 
alteração do Regulamento Municipal 
“Prémios de Excelência e Mérito - 
Reconhecimento do Sucesso Escolar e 
Formativo”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Protocolo de Colabo-
ração com a Associação Viver Alfena 
- AVA e o Agrupamento de Escolas de 
Alfena, para a dinamização das oficinas 
do Brinquedo nas Escolas Básicas do 1.º 
Ciclo de Alfena;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Protocolo de Colabora-
ção para a dinamização de oficinas de 
Artes Decorativas de S. João nas Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo de Sobrado;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
177-OC/2015, em nome de Eva Maria 
Dias Rebelo - Local: Rua Sport Club de 
Campo, 25 - Campo e Sobrado.

EDITAL N.º 04/2019
REUNIÃO DE 07/01/2019
Deliberou, por unanimidade, aprovar 
e submeter à apreciação da Assem-
bleia Municipal a concessão de acordo 
favorável à transferência de competên-
cias do Estado para a Área Metropoli-
tana do Porto, constantes da proposta 
apresentada.

EDITAL N.º 11/2019
REUNIÃO DE 17/01/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a emissão de Autorização Prévia para 
lançamento de Fogo de Artificio, no 
âmbito da comemoração das Festas em 
honra de S. Vicente;
2- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos/a senhores/a Vereadores/a 
eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Sr. José António 
Ferreira da Silva e Dr.ª Vânia Marta da 
Silva Moreira Penida, aprovar a prorro-
gação de prazo e a minuta da adenda 
ao contrato da empreitada: “Oficina de 
Promoção da Regueifa e do Biscoito”;
3- Deliberou, por maioria, com três abs-
tenções dos/a senhores/a Vereadores/a 
eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Sr. José António Ferreira 
da Silva e Dr.ª Vânia Marta da Silva Morei-
ra Penida, aprovar a prorrogação de prazo 
e a minuta da 2.ª adenda ao contrato da 
empreitada: “Requalificação e Moderni-
zação das Instalações da Escola Básica e 
Secundária de Ermesinde - 1.ª Fase”;
4- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a organização da 8.ª edição “Valongo a 
Mexer”;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a receção provisória das obras de 
urbanização referente ao Processo n.º 
16-L/2018, em nome de Mundifresh - 
Comércio de Frutas, Lda. - Local: Rua 
do Caulino - Alfena;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
18-OC/2010, em nome de José Ferreira 
Dias - Local: Rua Souto Pinheiro, 272 e 
280 - Campo e Sobrado;
7- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
aprovar a celebração do Protocolo de 
Colaboração com a Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto;
8- Deliberou, por unanimidade, autorizar 
a integração de uma aluna para usufru-
to do subsídio de transporte;
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9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Protocolo de Colabo-
ração para a implementação do projeto 
“Jogos Tradicionais Portugueses 100% 
Futuro”;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o procedimento tendente à desafetação 
de parte do caminho público de ligação 
entre as Ruas Marquês de Pombal e 
Central da Ribeira da União das Fregue-
sias de Campo e Sobrado, com a área 
de 860,00m2.

EDITAL N.º 15/2019
REUNIÃO DE 25/01/2019
1- Deliberou, por unanimidade, não 
participando na votação os/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
aprovar a intenção de, atento o n.º 1 
do art.º 142.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
suspender provisoriamente os efeitos 
do art.º 44.º, n.º 1 do Regulamento 
Municipal de Trânsito e de Estacio-
namento de Duração Limitada, que 
atribui à concessionária a competência 
fiscalizadora do Regulamento Municipal 
nas ZEDL - Zonas de Estacionamento 
de Duração Limitada, até que o pessoal 
de fiscalização da concessionária seja 
equiparado a agentes da autoridade 
administrativa pela ANSR, nos termos 
previstos no D.L. n.º 146/2014, de 9 de 
outubro, com fundamento na al. k) do 
n.º 1 do art.º 33.º, conjugado com a 
al. g) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como notificar 
a concessionária PARQUE VE, S.A., 
atento o n.º 1 do art.º 142.º do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, do projeto de decisão 
de suspensão provisória dos efeitos do 
art.º 44.º n.º 1 do Regulamento Muni-
cipal de Trânsito e de Estacionamento 
de Duração Limitada, que atribui à con-
cessionária a competência fiscalizadora 
do Regulamento Municipal nas ZEDL 
- Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, até que o pessoal de fiscaliza-
ção da concessionária seja equiparado 
a agentes da autoridade administrativa 
pela ANSR, nos termos previstos no D.L. 
n.º 146/2014, de 9 de outubro, para que 
exerça, querendo, o direito de audiência 
prévia, determinando que o mesmo se 
processe por forma escrita e pelo prazo 
de 10 dias úteis, nos termos e para 
os efeitos dos art.ºs 121.º e 122.º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro.

EDITAL N.º 23/2019
REUNIÃO DE 31/01/2019
1- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a Associação das Coletividades do 
Concelho de Valongo na participação do 
“Encontro Internacional de Jogos Tradi-
cionais de Ribera del Duero - Burgos”, 
nos dias 25, 26, 27 e 28 abril de 2019;
2- Deliberou, por unanimidade, apoiar o 
Clube de Karaté de Valongo para a rea-
lização do “Torneio Juvenil de Valongo e 
Taça da Liga de Karaté Goju-Ryu 2019”;
3- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
o evento “LWFC - Last Warrors Fighting 
Championship 9”, organizado pelo 
“CAMME CR - Centro de Artes Marciais 
Mistas de Ermesinde - Carlos Resende”;
4- Deliberou, por unanimidade, autorizar 
a realização do evento “Extreme Valon-
go”, solicitado pelo “Extreme Clube de 
Lagares - Penafiel”;

5- Deliberou, por unanimidade, aceitar 
o donativo referente à Verba de Res-
ponsabilidade Social Empresarial da 
“WIPPYTEX, Lda.”;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação do ato administrativo 
praticado pelo senhor Presidente da 
Câmara de aprovação de um Acordo de 
Consórcio entre o Município de Valongo 
e o Centro Social de Ermesinde;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Mapa de Fluxos de Caixa de 2018 e a 
inclusão do saldo de gerência transitado 
do ano 2018 nos Fundos Disponíveis;
8- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
aprovar a abertura do procedimento 
de contratação de um empréstimo a 
médio e longo prazo, ao abrigo do n.º 
1, do art.º 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na sua redação atual, 
para aplicação em investimentos, até ao 
montante de 2.137.979,81€, correspon-
dente ao financiamento da contrapartida 
nacional de investimento municipal;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
309-OC/1991, em nome de Lara Andrea 
Lopes Marcelo da Silva - Local: Rua da 
Baianca, 150 - Valongo.

EDITAL N.º 27/2019 
REUNIÃO DE 14/02/2019 
1- Deliberou, por unanimidade, subme-
ter à aprovação da Assembleia Municipal 
a proposta de alteração da Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU) / Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana 
(PERU) para a Área de Reabilitação Ur-
bana (ARU) do Eixo Antigo de Valongo; 
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do prazo de elaboração 
do Plano de Urbanização da Zona Indus-
trial e Empresarial de Campo (PUZIEC); 
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
e submeter à Assembleia Municipal 
a Proposta de Suspensão Parcial do 
PDM de Valongo e Estabelecimento 
de Medidas Preventivas para a área de 
intervenção do Plano de Pormenor do 
Centro Direcional de Valongo; 
4- Deliberou, por unanimidade, subme-
ter à Assembleia Municipal a Propos-
ta de Suspensão Parcial do PDM de 
Valongo e Estabelecimento de Medidas 
Preventivas para uma área de 4,23ha da 
freguesia de Ermesinde; 
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de Protocolo de Cooperação com 
a Cooperativa dos Produtores Agrícolas 
do Concelho de Valongo para a realização 
da Expoval 2019 - Mostra das Atividades 
Económicas do concelho de Valongo; 
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo n.º 
202-OC/2003, em nome de Carolina 
Manuela Moreira Oliveira - Local: Rua da 
Costa, 146 e 150 - Sobrado; 
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a declaração de caducidade da licença 
administrativa referente ao Processo 
n.º 150-OC/2016, em nome de Manuel 
Fernando Ferreira Duarte - Local: Rua 
de Baguim, 839, 863 e 871 - Alfena; 
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ratificação do ato administrativo 
praticado pelo Sr. Presidente da Câmara 
de prorrogação do prazo de candidatura 
para as Bolsas de Estudo da Câmara 
Municipal de Valongo; 
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a transferência para os Agrupamentos 

de Escolas do valor referente à com-
participação de visitas de estudo dos/as 
alunos/as abrangidos pelas medidas de 
Ação Social Escolar; 
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Acordo de Cooperação 
para implementação do projeto de inova-
ção social - “Programa Chave de Afetos”; 
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Acordo de Cooperação 
para implementação do projeto de ino-
vação social “Casa do Xisto: a arte para 
a (d) eficiência”; 
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Acordo de Cooperação 
para a implementação do projeto de 
inovação social “VOAHR Municípios”; 
13- Deliberou, por unanimidade, apoiar 
a realização do “II Torneio Internacional 
de Carnaval de Minibasquetebol - 1, 2 e 
3 de março, do NCRV - Núcleo Cultural 
e Recreativo de Valongo; 
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolo de Coorgani-
zação dos eventos “Free Trail’s Solidários 
e Subida do Elevador”, com a Associação 
Kemedo Team Desporto em Natureza; 
15- Deliberou, por unanimidade, aceitar 
as doações propostas para a Unidade de 
Bibliotecas e Arquivo; 
16- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Protocolos de Desen-
volvimento Cultural com as Associações 
do Concelho de Valongo; 
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o aditamento ao Acordo de Colaboração 
de Formação entre o CEFPI-Centro de 
Educação e Formação Profissional Inte-
grada e a Câmara Municipal de Valongo; 
18- Deliberou, por maioria, com 
três abstenções dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, so-
licitar a Declaração de Utilidade Pública 
com Caráter de Urgência e Tomada de 
Posse Administrativa de uma parcela de 
terreno necessária à execução da obra 
“Ampliação do Cemitério de Valongo”; 
19- Deliberou, por maioria, com 
três votos contra dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida 
submeter à Assembleia Municipal a 
proposta de contração de empréstimo 
de médio/longo prazo, ao abrigo do n.º 
1, do art.º 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na sua redação atual, 
para aplicação em investimentos, no 
montante de 2.137.979,81€, correspon-
dente ao financiamento da contrapartida 
nacional de investimento municipal; 
20- Deliberou, por maioria, com 
três abstenções dos/a senhores/a 
Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, 
Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. 
José António Ferreira da Silva e Dr.ª 
Vânia Marta da Silva Moreira Penida, 
aprovar a proposta da 1.ª Revisão do 
Orçamento e 1.ª Revisão das Gran-
des Opções do Plano do ano 2019 e 
submetê-la à Assembleia Municipal; 
21- Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a decisão final de exercer o direito de 
resgate das concessões de forneci-
mento, instalação e exploração de 
parcómetros coletivos nas zonas de 
estacionamento de duração limitada 
à superfície nas freguesias de Valongo 
e Ermesinde, bem como submeter o 
assunto à Assembleia Municipal; 
22- Deliberou, por unanimidade, propor 
à Assembleia Municipal a não-aceitação, 
para o ano de 2019, de transferência de 
competências constantes na proposta 

apresentada, no âmbito da transferência 
de competências para as autarquias lo-
cais e para as entidades intermunicipais. 
 
EDITAL N.º 30/2019 
REUNIÃO DE 18/02/2019 
1- Deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel 
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando 
Correia Neto e Sr. José António Ferreira 
da Silva, aprovar a decisão final de 
suspender provisoriamente os efeitos do 
art.º 44.º, n.º 1 do Regulamento Muni-
cipal de Trânsito e de Estacionamento 
de Duração Limitada, nos termos do n.º 
1 do art.º 142.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
conjugado com a al. k) do n.º 1 do art.º 
33.º, conjugado com a al. g) do n.º 1 do 
art.º 25.º, ambos do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12-9, nos 
termos e fundamentos da deliberação 
aprovada pela Câmara Municipal em 
25-01-2019, complementados pelos 
esclarecimentos adicionais constantes 
da presente informação, bem como 
submeter o assunto à Assembleia Muni-
cipal de Valongo para que esta delibere 
suspender provisoriamente os efeitos do 
art.º 44.º, n.º 1, do Regulamento Munici-
pal de Trânsito e de Estacionamento de 
Duração Limitada, ao abrigo da al. k) do 
nº 1 do art.º 33.º conjugado com a al. g) 
do n.º do art.º 25.º, ambos do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12-9. 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE VALONGO 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 
23/11/2017 
1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar 
a Proposta de Regulamento do Conse-
lho Municipal de Segurança do Concelho 
de Valongo, 
2 – Deliberou, por maioria, aprovar o 
aditamento aos contratos de con-
cessão de fornecimento, instalação e 
exploração de parcómetros coletivos nas 
zonas de estacionamento de duração 
limitada nas freguesias de Ermesinde 
e Valongo verificando-se a seguinte 
votação: Favor: 18 votos a favor, sendo: 
15 votos do Grupo Municipal do PS, 1 do 
Presidente de Junta de Campo e Sobra-
do Alfredo Costa Sousa, 1 do Presidente 
de Junta da Freguesia de Ermesinde 
João Fernando da Costa Morgado e 1 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Ivo Vale das Neves. Contra: 9 
votos contra, sendo: 6 do Grupo Muni-
cipal do PPD/PSD, 2 do Grupo Municipal 
da CDU e 1 do Grupo Municipal do BE. 
Abstenção: 2 Abstenções, sendo: 1 
abstenção do Grupo Municipal do CDS/
PP e 1 abstenção do Presidente de Junta 
da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto 
Soares.  
3 – Deliberou, por maioria, aprovar o 
Regulamento Municipal de Trânsito e 
Estacionamento de Duração Limitada, 
verificando-se a seguinte votação: Favor: 
18 votos a favor, sendo: 15 votos do 
Grupo Municipal do PS, 1 do Presidente 
de Junta de Campo e Sobrado Alfredo 
Costa Sousa, 1 do Presidente de Junta da 
Freguesia de Ermesinde João Fernando 
da Costa Morgado e 1 do Presidente 
de Junta da Freguesia de Valongo Ivo 
Vale das Neves. Contra: 9 votos contra, 
sendo: 6 do Grupo Municipal do PPD/
PSD, 2 do Grupo Municipal da CDU e 1 
do Grupo Municipal do BE. Abstenção: 2 
Abstenções, sendo: 1 abstenção do Gru-
po Municipal do CDS/PP e 1 abstenção 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
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Alfena Arnaldo Pinto Soares.  
4 – Deliberou, por maioria, aprovar a 1.ª 
Alteração ao Mapa de Pessoal de 2017, 
verificando-se a seguinte votação: 
Favor: 20 votos a favor, sendo: 15 
votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto 
do Grupo Municipal do CDS/PP, 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia 
de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia 
Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 
1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Ermesinde João Fernando 
da Costa Morgado, 1 do Presidente de 
Junta da Freguesia de Valongo, Ivo Vale 
das Neves. Abstenção: 9 abstenções, 
sendo: 6 abstenções do Grupo Mu-
nicipal do PPD/PSD, 2 abstenções do 
Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção 
do Grupo Municipal do BE.  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/12/2017 
1 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
fixação das taxas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) referentes a 2018, a 
aplicar aos valores patrimoniais tributá-
rios dos prédios urbanos, verificando-se 
a seguinte votação: Votos Favor: 18 
votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo 
Municipal do PS, 1 voto do Presidente 
de Junta da Freguesia de Campo e 
Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto 
do Presidente de Junta de Freguesia 
de Ermesinde João Fernando da Costa 
Morgado e 1 voto do presidente de Jun-
ta da Freguesia de Valongo Ivo Vale das 
Neves. Votos Contra: 13 votos contra, 
sendo: 7 votos do Grupo Municipal do 
PPD/PSD, 2 votos do Grupo Municipal 
do CDS/PP, 2 votos do Grupo Municipal 
da CDU, 1 voto do Grupo Municipal do 
BE e 1 voto do Representante do Presi-
dente de Junta da Freguesia de Alfena 
António Sérgio Ribeiro Pinto.  
2 – Deliberou, por maioria, apro-
var a participação variável no IRS a 
aplicar aos rendimentos do ano 2018, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 18 votos a favor, sendo: 
15 votos do Grupo Municipal do PS, 
1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo 
Costa Sousa, 1 voto do Presidente de 
Junta de Freguesia de Ermesinde João 
Fernando da Costa Morgado e 1 voto 
do presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Ivo Vale das Neves. Votos Con-
tra: 12 votos contra, sendo: 7 votos do 
Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos 
do Grupo Municipal do CDS/PP, 2 votos 
do Grupo Municipal da CDU e 1 voto do 
Representante do Presidente de Junta 
da Freguesia de Alfena António Sérgio 
Ribeiro Pinto. Abstenções: 1 abstenção 
do Grupo Municipal do BE.  
3 – Deliberou, por maioria, aprovar 
o lançamento de derrama sobre o 
lucro tributável a cobrar no ano 2018, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 18 votos a favor, sendo: 15 
votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 
1 voto do Presidente de Junta de Fre-
guesia de Ermesinde João Fernando da 
Costa Morgado e 1 voto do presidente 
de Junta da Freguesia de Valongo 
Ivo Vale das Neves. Votos Contra: 12 
votos contra, sendo: 7 votos do Grupo 
Municipal do PPD/PSD, 2 votos do 
Grupo Municipal do CDS/PP, 2 votos do 
Grupo Municipal da CDU. Abstenções: 
2 abstenções. Sendo: 1 abstenção do 
Grupo Municipal do BE e 1 abstenção 
do Representante do Presidente de 
Junta da Freguesia de Alfena António 
Sérgio Ribeiro Pinto.  
4 – Deliberou, por maioria, aprovar a 

fixação da Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem (TMDP) para vigorar no 
ano 2018, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 27 votos a favor, 
sendo: 15 votos do Grupo Municipal 
do PS, 7 votos do Grupo Municipal do 
PPD/PS, 2 votos do Grupo Municipal da 
CDU, 1 voto do Grupo Municipal do BE, 
1 voto do Representante do Presiden-
te de Junta da Freguesia de Alfena 
António Sérgio Ribeiro Pinto e 1 voto 
do Presidente de Junta da freguesia 
de Ermesinde João Fernando da Costa 
Morgado. Abstenção: 2 abstenções do 
Grupo Municipal do CDS/PP.  
5 – Deliberou, por maioria, aprovar o 
Orçamento, Grandes Opções do Plano, 
Mapa de Pessoal, para 2018 - Plano 
de Atividades e Orçamento da Vallis 
Habita, para 2018, verificando-se a 
seguinte votação: Votos Favor: 17 votos 
a favor, sendo: 15 votos do Grupo Mu-
nicipal do PS, 1 voto do Presidente de 
Junta da Freguesia de Ermesinde João 
Fernando da Costa Morgado e 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Ivo Vale das Neves. Votos Con-
tra: 10 votos contra, sendo: 6 votos do 
Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos 
do Grupo Municipal da CDU, 1 voto 
do Grupo Municipal do BE e 1 voto do 
representante do Presidente de Junta 
da Freguesia de Alfena António Sérgio 
Ribeiro Pinto. Abstenção: 2 abstenções 
do Grupo Municipal do CDS/PP.  
6 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
divulgação do relatório de ponderação 
e seus resultados - aprovar da versão 
final da proposta de alteração do 
regulamento do PDMV, verificando-se 
a seguinte votação: Votos Favor: 17 
votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo 
Municipal do PS, 1 voto do Presidente 
de Junta da Freguesia de Ermesinde 
João Fernando da Costa Morgado e 1 
voto do Presidente de Junta da Fre-
guesia de Valongo Ivo Vale das Neves. 
Abstenções: 10 votos contra, sendo: 6 
votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 
2 votos do Grupo Municipal da CDU, 
1 voto do Grupo Municipal do BE e 1 
voto do representante do Presidente de 
Junta da Freguesia de Alfena António 
Sérgio Ribeiro Pinto. 
7 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
Fase III – Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável de Valongo – relatório final, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 17 votos a favor, sendo: 15 
votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia 
de Ermesinde João Fernando da Costa 
Morgado e 1 voto do Presidente de Jun-
ta da Freguesia de Valongo Ivo Vale das 
Neves. Abstenções: 10 votos contra, 
sendo: 6 votos do Grupo Municipal do 
PPD/PSD, 2 votos do Grupo Municipal 
da CDU, 1 voto do Grupo Municipal do 
BE e 1 voto do representante do Presi-
dente de Junta da Freguesia de Alfena 
António Sérgio Ribeiro Pinto. 
8 – Deliberou, por maioria, aprovar 
a abertura de concurso público para 
fornecimento de mobiliário urbano com 
atribuição do direito de exploração da 
publicidade, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 17 votos a favor, 
sendo: 15 votos do Grupo Municipal 
do PS, 1 voto do Presidente de Junta 
da Freguesia de Ermesinde João Fer-
nando da Costa Morgado e 1 voto do 
Presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Ivo Vale das Neves. Votos Con-
tra: 6 votos contra do Grupo Municipal 
do PPD/PSD. Abstenção: 4 Abstenções, 
sendo: 2 abstenções do Grupo Muni-
cipal da CDU, 1 abstenção do Grupo 
Municipal do BE e 1 abstenção do 

representante do Presidente de Junta 
da Freguesia de Alfena António Sérgio 
Ribeiro Pinto. 
9 – Deliberou, por maioria, aprovar 
o terceiro aditamento ao contrato de 
concessão de exploração de gestão dos 
sistemas de abastecimento de água 
para consumo público e de recolha e 
tratamento e rejeição de efluentes do 
concelho de Valongo, verificando-se a 
seguinte votação: Votos Favor: 16 votos 
a favor, sendo: 15 votos do Grupo Mu-
nicipal do PS e 1 voto do Presidente de 
Junta de Valongo Ivo Vale das Neves. 
Votos Contra: 10 votos contra, sendo: 6 
votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 
2 votos do Grupo Municipal da CDU, 
1 voto do Grupo Municipal do BE e 1 
voto do representante do Presidente de 
Junta da Freguesia de Alfena António 
Sérgio Ribeiro Pinto. 
10 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a constituição do Conselho 
Municipal de Educação de Valongo para 
o Mandato Autárquico 2017/2021. 
  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/02/2018 
1 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
eleição do candidato a novo Membro 
da Comissão Executiva Metropolitana 
do Porto, verificando-se a seguinte vo-
tação: Favor: 22 votos; Contra: 1 voto ; 
Brancos: 2 votos ; Nulos: 1 voto.  
2 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
proposta de Organização dos Serviços 
Municipais, verificando-se a seguinte vo-
tação: Votos Favor: 17 votos a favor, sen-
do: 14 votos do Grupo Municipal do PS, 1 
voto do Presidente de Junta da Freguesia 
de Campo e Sobrado, Alfredo Costa 
Sousa, 1 do representante do Presidente 
de Junta da Freguesia de Ermesinde, 
Miguel António Pereira de Oliveira e 1 
voto do Presidente de Junta da Freguesia 
de Valongo, Ivo Vale das Neves. Votos 
Contra: 11 votos contra, sendo: 7 votos 
do Grupo Municipal do PS, 2 votos do 
Grupo Municipal da CDU e 2 votos do 
Grupo Municipal do CDS/PP: Abstenções: 
2 abstenções, sendo: 1 abstenção do 
Grupo Municipal do BE e 1 abstenção 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Alfena, Arnaldo Pinto Soares.  
3 – Projeto de Regulamento que 
estabelece a constituição da figura do/a 
Provedor/a do Munícipe de Valongo e 
respetivo Estatuto – Retirado.  
4 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
proposta de nomeação de Auditor Ex-
terno responsável pela certificação legal 
de contas, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 25 votos a favor, 
sendo: 14 votos do Grupo Municipal do 
PS, 7 votos do Grupo Municipal do PPD/
PSD, 1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto Soa-
res 1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Campo e Sobrado, Alfredo 
Costa Sousa, 1 voto do representante 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Ermesinde, Miguel António Pereira de 
Oliveira e 1 voto do Presidente de Junta 
da Freguesia de Valongo, Ivo Vale das 
Neves. Votos Contra: 1 voto contra do 
Grupo Municipal do BE. Abstenções: 4 
abstenções, sendo: 2 abstenções do 
Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção 
do Grupo Municipal do CDS/PP. 
5 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
proposta de 3.ª Adenda aos Acor-
dos de Execução celebrados com as 
Freguesias, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 18 votos a favor, 
sendo: 14 votos do Grupo Municipal 
do PS, 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, 1 

voto do representante do Presidente 
de Junta da Freguesia de Ermesinde, 
Miguel António Pereira de Oliveira e 1 
voto do Presidente de Junta da Fregue-
sia de Valongo, Arnaldo pinto Soares. 
Abstenções: 12 abstenções, sendo: 7 
abstenções do Grupo Municipal do PPD/
PSD, 2 abstenções do Grupo Municipal 
da CDU, 2 abstenções do Grupo Munici-
pal do CDS/PP e 1 abstenção do Grupo 
Municipal do BE.  

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
DE 28/03/2018 
1 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
proposta de 1ª Revisão do Orçamento 
e 1ª Revisão das Grandes Opções do 
Plano do ano 2018, verificando-se a 
seguinte votação: Votos Favor: 18 votos 
a favor, sendo: 15 votos do Grupo Muni-
cipal do PS, 1 do Presidente de Junta da 
Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo 
Costa Sousa, 1 voto do Presidente de 
Junta da Freguesia de Ermesinde João 
Fernando da Costa Morgado e 1 voto 
do presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Ivo Vale das Neves. Votos Con-
tra: 10 votos contra, sendo: 7 votos do 
Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos 
do Grupo Municipal da CDU e 1 voto 
do Grupo Municipal do BE. Abstenções: 
3 abstenções, sendo: 2 abstenções do 
Grupo Municipal do CDS/PP e 1 absten-
ção do Presidente de Junta da Freguesia 
de Alfena Arnaldo Pinto Soares.  
  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/04/2018 
1 – Deliberou, por maioria, aprovar 
o Relatório de Gestão e Contas, e 
aplicação de resultados da Vallis Habita, 
do ano 2017, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 18 votos a favor, 
sendo: 15 votos do Grupo Municipal do 
PS, 1 voto da Representante do Presi-
dente de Junta da Freguesia de Campo 
e Sobrado Ana Raquel Martins, 1 voto 
do Representante do Presidente de 
Junta da Freguesia de Ermesinde Miguel 
António Pereira de Oliveira e 1 voto do 
Representante do Presidente de Junta 
da Freguesia de Valongo Rute Moreira. 
Abstenções: 13 abstenções, sendo: 7 
abstenções do Grupo Municipal do PPD/
PSD, 2 abstenções do Grupo Municipal 
da CDU, 2 abstenções do Grupo 
Municipal do CDS/PP, 1 abstenção do 
Grupo Municipal do BE e 1 abstenção 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Alfena Arnaldo Pinto Soares. 
2 - Deliberou, por maioria, aprovar 
o Relatório e Contas do Município de 
Valongo, do ano 2017, verificando-se 
a seguinte votação: Votos Favor: 18 
votos a favor, sendo: 15 votos do PS, 
1 voto da Representante do Presidente 
de Junta da Freguesia de Campo e 
Sobrado, 1 voto do Representante do 
Presidente de Junta da Freguesia de 
Ermesinde Miguel António Pereira de 
Oliveira e 1 voto da Representante do 
Presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Rute Moreira. Votos Contra: 9 
votos contra, sendo: 7 votos do Grupo 
Municipal do PPD/PSD, 1 voto do Grupo 
Municipal do BE e 1 voto do Presiden-
te de Junta da Freguesia de Alfena 
Arnaldo Pinto Soares. Abstenções: 4 
abstenções, sendo: 2 abstenções do 
Grupo Municipal da CDU e 2 abstenções 
do Grupo Municipal do PPD/PSD. 
3 - Deliberou, por maioria, aprovar a 2.ª 
Alteração ao Mapa de Pessoal de 2018, 
verificando-se a seguinte votação: Votos 
Favor: 18 votos a favor, sendo: 18 votos 
do Grupo Municipal do PS, 1 voto da 
Representante do Presidente de Junta 
da Freguesia de Campo e Sobrado Ana 
Raquel Martins, 1 voto do Representante 
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do Presidente de Junta da Freguesia 
de Ermesinde Miguel António Pereira 
de Oliveira e 1 voto da Representante 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo. Abstenções: 13 abstenções, 
sendo: 7 abstenções do Grupo Municipal 
do PPD/PSD, 2 abstenções do Grupo 
Municipal da CDU, 1 abstenção do Grupo 
Municipal do CDS/PP, 1 abstenção do 
Grupo Municipal do BE e 1 abstenção 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Alfena Arnaldo Pinto Soares.  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/04/2018 
(2.ª REUNIÃO)  
1 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
desafetação do domínio público para 
o domínio privado das parcelas com 
as áreas de 9661,20 m2 e 10955,00 
m2, sitas no lugar de Monte Alto, 
freguesia de Valongo, verificando-
-se a seguinte votação: Votos Favor: 
28 votos a favor, sendo: 15 votos do 
Grupo Municipal do PS, 7 votos do 
Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos 
do Grupo Municipal do CDS/PP, 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia 
de Alfena, Arnaldo Pinto Soares, 1 voto 
da Representante do Presidente de 
Junta da Freguesia de Campo e So-
brado, Ana Raquel Martins, 1 voto do 
Representante do Presidente de Junta 
da Freguesia de Ermesinde Miguel 
António Pereira de Oliveira e 1 voto do 
Representante da Junta de Freguesia 
de Valongo Rute Moreira. Abstenções: 
3 abstenções, sendo: 2 abstenções do 
Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção 
do Grupo Municipal do BE 
2 – Deliberou, por maioria, aprovar 
o regulamento que estabelece a 
constituição da figura do/a Provedor/a 
do Munícipe de Valongo e respetivo 
estatuto, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 18 votos a favor, 
sendo: 15 votos do Grupo Municipal 
do PS, 1 voto da Representante do 
Presidente de Junta da Freguesia de 
Campo e Sobrado, Ana Raquel Martins, 
1 voto do Representante do Presidente 
da Junta de Freguesia de Ermesinde, 
Miguel António Pereira de Oliveira e 1 
voto da Representante do Presidente 
de Junta da Freguesia de Valongo, 
Rute Moreira. Votos Contra: 2 votos 
contra do Grupo Municipal da CDU. 
Abstenções: 11 abstenções, sendo: 
7 abstenções do Grupo Municipal do 
PPD/PSD, 2 abstenções do CDS/PP, 1 
abstenção do Grupo Municipal o BE e 
1 abstenção do Presidente de Junta 
da Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto 
Soares. 
3 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 
para a Área de Reabilitação Urbana 
do Eixo de Valongo - Submissão de 
proposta de ORU/PERU a reunião 
de Câmara para aprovação e envio 
para aprovação final pela Assembleia 
Municipal e divulgação dos resulta-
dos do período de Discussão Pública, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 29 votos a favor, sendo: 
15 votos do Grupo Municipal do PS, 7 
votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 
2 votos do Grupo Municipal da CDU, 1 
voto do Grupo Municipal do BE, 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Alfena, Arnaldo Pinto Soares, 1 voto da 
Representante do Presidente de Junta 
da Freguesia de Campo e Sobrado, Ana 
Raquel Martins, 1 voto do Representan-
te do Presidente de Junta da Freguesia 
de Ermesinde, Miguel António Pereira 
de Oliveira e 1 voto da Representante 
de Junta da Freguesia de Valongo, Rute 
Moreira.  

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
DE 28/05/2018 
1 – Deliberou, por maioria, designar 
o Membro Agostinho Barbosa Vieira 
Rodrigues Silvestre para integrar a 
Comissão de Avaliação do Contrato 
de Arrendamento Apoiado, de acordo 
com a alínea c), do n.º 1, do art.º 25.º 
do Regulamento das Habitações em 
Regime de Arrendamento Apoiado 
existentes no concelho de Valongo, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 18 votos a favor; Votos 
Contra: 4 votos contra; Brancos: 7 
votos em branco 
2 - Deliberou, por maioria, aprovar a 
oneração de bens imóveis, para subs-
tituição de depósito por caução, nos 
termos do n.º 5 do art.º 52.º do Código 
das Expropriações – Campo de Sonhos, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 18 votos a favor, sendo: 15 
votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 
1 voto do Presidente de Junta da Fre-
guesia de Ermesinde, João Fernando da 
Costa Morgado e 1 voto do Presidente 
de Junta da Freguesia de Valongo Ivo 
Vale das Neves. Votos Contra: 7 votos 
contra do Grupo Municipal do PPD/
PSD. Abstenções: 5 abstenções, sendo: 
2 abstenções do grupo Municipal da 
CDU, 2 abstenções do Grupo Municipal 
do CDS/PP e 1 abstenção do grupo 
Municipal do BE.  
3 - Deliberou, por maioria, aprovar a 2ª 
Revisão do Orçamento e 2ª Revisão das 
Grandes Opções do Plano do ano 2018, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 29 votos a favor, sendo: 
15 votos do Grupo Municipal do PS, 7 
votos do Grupo Municipal do PPD/PS, 
2 votos do Grupo Municipal da CDU, 2 
votos do Grupo Municipal do CDS/PP, 1 
voto do Presidente de Junta da Fregue-
sia de Campo e Sobrado Alfredo Costa 
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Ermesinde, João Fernando 
da Costa Morgado e 1 voto do Presiden-
te de Junta da Freguesia de Valongo Ivo 
Vale das Neves. Votos Contra: 1 voto 
contra do Grupo Municipal do BE.  
4 - Deliberou, por maioria, aprovar 
o empréstimo de médio/longo prazo 
para aplicação na liquidação antecipada 
de outros empréstimos e de dívidas 
abrangidas por acordos de pagamen-
tos, nos termos do art.º 101.º da Lei 
n.º 114/2017 de 29 de dezembro, que 
aprova a Lei do Orçamento do Estado 
de 2018, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 18 votos a favor, 
sendo: 15 votos do Grupo Municipal do 
PS, 1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo 
Costa Sousa, 1 voto do Presidente de 
Junta da Freguesia de Ermesinde, João 
Fernando da Costa Morgado e 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Ivo Vale das Neves. Votos Con-
tra: 7 votos contra do Grupo Municipal 
do PPD/PSD. Abstenções: 5 abstenções, 
sendo: 2 abstenções do grupo Muni-
cipal da CDU, 2 abstenções do Grupo 
Municipal do CDS/PP e 1 abstenção do 
grupo Municipal do BE.  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/06/2018 
1 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
abertura de procedimento concursal 
para provimento de Cargos dirigentes 
intermédios de 2.º grau e submissão 
à aprovação da Assembleia Municipal 
a constituição do júri, verificando-se a 
seguinte votação: Votos Favor: 18 votos 
a favor, sendo: 15 votos do Grupo Mu-
nicipal do PS, 1 voto do Presidente de 
Junta da Freguesia de Campo e Sobra-

do, Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Re-
presentante do Presidente da Junta de 
Freguesia de Ermesinde, Miguel António 
Pereira Oliveira e 1 voto do Presidente 
de Junta de Freguesia de Valongo, Ivo 
Vale das Neves. Abstenções: 13 abs-
tenções, sendo: 7 do Grupo Municipal 
do PSD, 2 do Grupo Municipal do CDS/
PP, 2 do Grupo Municipal da CDU, 1 do 
Grupo Municipal do BE e 1 um voto do 
Presidente de Junta da Freguesia de 
Alfena, Arnaldo Pinto Soares. 
2 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
abertura de procedimento concursal 
para provimento de Cargos dirigentes 
intermédios de 3.º grau e submissão à 
aprovação da Assembleia Municipal a 
constituição dos júris, verificando-se a 
seguinte votação: Votos Favor: 18 votos 
a favor, sendo: 15 votos do Grupo Mu-
nicipal do PS, 1 voto do Presidente de 
Junta da Freguesia de Campo e Sobra-
do, Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Re-
presentante do Presidente da Junta de 
Freguesia de Ermesinde, Miguel António 
Pereira Oliveira e 1 voto do Presidente 
de Junta de Freguesia de Valongo, Ivo 
Vale das Neves. Abstenções: 13 abs-
tenções, sendo: 7 do Grupo Municipal 
do PSD, 2 do Grupo Municipal do CDS/
PP, 2 do Grupo Municipal da CDU, 1 do 
Grupo Municipal do BE e 1 um voto do 
Presidente de Junta da Freguesia de 
Alfena, Arnaldo Pinto Soares. 
3 – Deliberou, por maioria, aprovar as 
Contas Consolidadas do Município de 
Valongo, do ano 2017, verificando-se 
a seguinte votação:  Votos Favor: 18 
votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo 
Municipal do PS, 1 voto do Presidente 
de Junta da Freguesia de Campo e 
Sobrado, Alfredo Costa Sousa, 1 voto 
do Representante do Presidente da 
Junta de Freguesia de Ermesinde, 
Miguel António Pereira Oliveira e 1 voto 
do Presidente de Junta de Freguesia de 
Valongo, Ivo Vale das Neves. Absten-
ções: 13 abstenções, sendo: 7 do Grupo 
Municipal do PSD, 2 do Grupo Municipal 
do CDS/PP, 2 do Grupo Municipal da 
CDU, 1 do Grupo Municipal do BE e 1 
um voto do Presidente de Junta da Fre-
guesia de Alfena, Arnaldo Pinto Soares. 
4 - Deliberou, por maioria, aprovar a 
3ª Revisão do Orçamento e 3ª Revisão 
das Grandes Opções do Plano do 
ano 2018, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 18 votos a favor, 
sendo: 15 votos do Grupo Municipal do 
PS, 1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Campo e Sobrado, Alfredo 
Costa Sousa, 1 voto do Representante 
do Presidente da Junta de Freguesia 
de Ermesinde, Miguel António Pereira 
Oliveira e 1 voto do Presidente de Junta 
de Freguesia de Valongo, Ivo Vale das 
Neves. Votos Contra: 1 votos contra do 
Grupo Municipal do BE. Abstenções: 
12 abstenções, sendo: 7 do Grupo 
Municipal do PSD, 2 do Grupo Municipal 
do CDS/PP, 2 do Grupo Municipal da 
CDU e 1 um voto do Presidente de 
Junta da Freguesia de Alfena, Arnaldo 
Pinto Soares. 
5 - Deliberou, por maioria, aprovar para 
a Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens do Concelho de Valongo, os 
seguintes cidadãos: António Fernando 
Correia Monteiro e Sandra Maria Nunes 
Ribeiro da Silva Rebelo. Favor: 23 votos 
a favor; Contra: 1 voto contra; Brancos: 
7 votos em branco. 
sessão ordinária de 27/09/2018 
1 – Deliberou, por maioria, aprovar o 
Quarto Aditamento ao Contrato de 
Concessão de Exploração de Gestão dos 
Sistemas de Abastecimento de Água 
para Consumo Público e de Recolha e 

Tratamento e Rejeição de Efluentes do 
Concelho de Valongo, verificando-se a 
seguinte votação: Votos Favor: 18 votos 
a favor, sendo: 15 votos a favor do 
Grupo Municipal do PS, 1 voto a favor 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 
1 voto a favor do Presidente de Junta da 
Freguesia de Ermesinde João Fernando 
da Costa Morgado e 1 voto a favor 
do Presidente de Junta da Freguesia 
de Valongo Ivo Vale das Neves. Votos 
Contra: 11 votos contra, sendo: 7 votos 
contra do Grupo Municipal do PPD/PSD, 
2 votos contra do Grupo Municipal da 
CDU e 1 voto contra do Grupo Municipal 
do BE e 1 voto contra do Presidente de 
Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo 
Pinto Soares. Abstenções: 2 abstenções 
do Grupo Municipal do CDS/PP; 
2 – Deliberou, por unanimidade, apro-
var a adesão ao regime de atribuição 
de tarifa social para prestação de 
serviços de águas; 
3 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
2.ª Correção Material do Plano Diretor 
Municipal de Valongo, 9 abstenções 
sendo 7 abstenções do Grupo Municipal 
do PPD/PSD e 2 abstenções do Grupo 
Municipal da CDU; 
4 - Deliberou, por maioria, aprovar a 
proposta de alteração da delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana do Eixo 
Antigo de Valongo, com 25 votos a 
favor e 7 abstenções;  
5 - Deliberou, por unanimidade, apro-
var a Declaração de Interesse Público 
Municipal – Instalação de uma área de 
Lazer e de Recreio no Parque do Rio 
Leça – Rua de S. Vicente – Alfena;  
6 – Deliberou, por unanimidade, apro-
var a resolução de expropriação nos 
termos do n.º 1 do Art.º 10.º da Lei n.º 
168/99, de 18 de setembro - Pedido de 
Declaração de Utilidade Pública com 
Carácter de Urgência e Tomada de 
Posse Administrativa Eixo de Ligação da 
EN 15 à Rua da Passagem, Valongo;  
7 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
da Costa; 
8 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana da Quinta 
da Balsa; 
9 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
da Azenha; 
10 – Deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana da Cifa; 
11 – Deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana da Área Central 
de Sobrado; 
12 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana da Aldeia 
de Couce; 
13 – Deliberação, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
do Susão; 
14 – Deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana do Eixo Antigo 
de Alfena; 
15 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
da Travagem; 
16 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
da Corredoura; 
17 – Deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana da Quinta 
dos Frades 
18 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
da Retorta; 
19 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
de Sobrado de Cima; 
20 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
de Sampaio; 
21 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Lugar 
de Ferreira;  
 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/11/2018 
1 – Deliberou, por maioria, autorizar 
a reprogramação do PPI de 2018 e 
repartição de encargos e assunção do 
compromisso plurianual referente ao 
ano 2019 da empreitada “Centro de 
Serviços do Parque das Serras do Por-
to”, verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 22 votos a favor, sendo: 
15 votos do Grupo Municipal do PS, 2 
votos do grupo Municipal do CDS/PP, 1 
voto do Grupo Municipal do BE, 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 Representante do 
Presidente de Junta da Freguesia de 
Ermesinde, Miguel António Pereira 
Oliveira e 1 voto do Presidente de Junta 
da Freguesia de Valongo Ivo Vale das 
Neves. Abstenções: 9 abstenções, sen-
do: 7 abstenções do Grupo Municipal 
do PPD/PSD e 2 abstenções do Grupo 
Municipal da CDU. 
2 – Deliberou, por maioria, aprovar 
a 3.ª Alteração ao mapa de Pessoal 
de 2018, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 21 votos a favor, 
sendo: 15 votos do Grupo Municipal do 
PS, 2 votos do grupo Municipal do CDS/
PP, 1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto Soa-
res, 1 voto do Presidente de Junta da 
Freguesia de Campo e Sobrado, Alfredo 
Costa Sousa, 1 voto do Representante 
do Presidente de Junta da Freguesia 
de Ermesinde, Miguel António Pereira 
Oliveira e 1 voto do Presidente de Junta 
da Freguesia de Valongo Ivo Vale das 
Neves. Abstenções: 10 abstenções, 
sendo: 7 abstenções do Grupo Muni-
cipal do PPD/PSD e 2 abstenções do 
Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção 
do Grupo Municipal do BE. 
3 – Deliberou, por unanimidade, aprovar 
o acordo de mutação dominial a cele-
brar entre a IP e o Município de Valongo. 
4 – Deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana do Lugar da 
Gandra (ARU-LG). 
5 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
fixação das Taxas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI), referentes a 2019, a 
aplicar aos valores patrimoniais tributá-
rios dos prédios urbanos, verificando-
-se a seguinte votação: Votos Favor: 
18 votos, sendo: 15 votos do Grupo 
Municipal do PS, 1 voto a favor do 
Presidente de Junta da Freguesia de 
Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 
1 voto do Representante do Presidente 
de Junta de Freguesia de Ermesinde 
Miguel António Pereira Oliveira e 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Ivo Vale das Neves. Votos Con-
tra: 12 votos contra, sendo. 7 votos do 

Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos 
do Grupo Municipal do CDS/PP, 2 votos 
do Grupo Municipal da CDU e 1 voto 
do Grupo Municipal do BE. Abstenções: 
1 abstenção do Presidente de Junta 
da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto 
Soares 
6 – Deliberou, por maioria, apro-
var a participação variável no IRS a 
aplicar aos rendimentos do ano de 
2019, a aplicar aos valores patrimo-
niais tributários dos prédios urbanos, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 19 votos, sendo: 15 votos 
do Grupo Municipal do PS, 1 voto do 
Grupo Municipal do BE, 1 voto a favor 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 
1 voto do Representante do Presidente 
de Junta de Freguesia de Ermesinde 
Miguel António Pereira Oliveira e 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia 
de Valongo Ivo Vale das Neves. Votos 
Contra: 11 votos contra, sendo. 7 votos 
do Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 
votos do Grupo Municipal do CDS/PP 
e 2 votos do Grupo Municipal da CDU.  
Abstenções: 1 abstenção do Presidente 
de Junta da Freguesia de Alfena Arnal-
do Pinto Soares. 
7 – Deliberou, por maioria, aprovar 
o lançamento de Derrama sobre o 
Lucro Tributável, a cobrar no ano 2019, 
verificando-se a seguinte votação. Vo-
tos Favor: 18 votos, sendo: 15 votos do 
Grupo Municipal do PS, 1 voto a favor 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 
1 voto do Representante do Presidente 
de Junta de Freguesia de Ermesinde 
Miguel António Pereira Oliveira e 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Valongo Ivo Vale das Neves. Votos Con-
tra: 12 votos contra, sendo. 7 votos do 
Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos 
do Grupo Municipal do CDS/PP, 2 votos 
do Grupo Municipal da CDU e 1 voto 
do Grupo Municipal do BE. Abstenções: 
1 abstenção do Presidente de Junta 
da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto 
Soares. 
8 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a fixação da Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem (TMDP) para 
vigorar no ano 2019, verificando-se a 
seguinte votação. 
9 – Deliberação, por maioria, aprovar 
o Orçamento e Grandes Opções do Pla-
no/2019 – Mapa de Pessoal/2019 - Pla-
no de Atividades e Orçamento da Vallis 
Habita/2019, verificando-se a seguinte 
votação: Votos Favor: 18 votos, sendo: 
15 votos do Grupo Municipal do PS, 1 
voto a favor do Presidente de Junta da 
Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo 
costa Sousa, 1 voto do Representante 
do Presidente de Junta de Freguesia 
de Ermesinde Miguel António Pereira 
Oliveira e 1 voto do Presidente de Junta 
da Freguesia de Valongo Ivo Vale das 
Neves. Votos Contra: 11 votos contra, 
sendo. 7 votos do Grupo Municipal do 
PPD/PSD, 1 votos do Grupo Municipal 
do CDS/PP, 2 votos do Grupo Municipal 
da CDU e 1 voto do Grupo Municipal do 
BE. Abstenções: 1 abstenção do Presi-
dente de Junta da Freguesia de Alfena 
Arnaldo Pinto Soares. 
  
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 
11/01/2019 
1 – Deliberou, por maioria, autorizar a 
transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entida-
des intermunicipais, verificando-se a 
seguinte votação: Votos Favor: 19 votos 
a favor, sendo: 15 votos do Grupo Mu-
nicipal do PS, 1 voto do Representante 

do Presidente de Junta da Freguesia de 
Alfena António Sérgio Ribeiro Pinto, 1 
voto do presidente de Junta da Fregue-
sia de Campo e Sobrado, Alfredo Costa 
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta 
da Freguesia de Ermesinde, João Fer-
nando da Costa Morgado e 1 voto do 
Representante do presidente de Junta 
de Valongo Rute Susete Silva Aguiar 
Moreira. Votos Contra: 1 voto contra do 
Grupo Municipal do BE. Abstenções: 11 
abstenções, sendo: 7 abstenções do 
Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 absten-
ções do Grupo Municipal do CDS/PP e 2 
abstenções do Grupo Municipal da CDU.  
2 - Deliberou, por unanimidade, apro-
var o concurso público com publicação 
no JOUE para o fornecimento de gás 
natural para as instalações da Câmara 
Municipal, por um período de 36 
meses.  
3 - Deliberou, por unanimidade, apro-
var o procedimento por consulta prévia 
cujo objeto é a aquisição de energia 
elétrica às instalações alimentadas em 
Baixa Tensão Normal (BTN), em Baixa 
Tensão Especial (BTE) e em Média 
Tensão (MT), incluindo as instalações 
de iluminação pública (IP), ao abrigo do 
acordo-quadro de Eletricidade, celebra-
do pela Central de Compras da LIPOR, 
por um período máximo de 24 meses.  
4 - Deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Regulamento de Prémios de 
Excelência e Mérito – Reconhecimento 
do Sucesso Escolar e Formativo. 
5 – Deliberou por maioria, aprovar o 
acordo prévio do município para acei-
tação de transferência de competências 
para a Área Metropolitana do Porto., 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 28 votos a favor, sendo: 
15 votos do Grupo Municipal do PS, 7 
votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 
2 votos do grupo Municipal do CDS/PP, 
1 voto do Representante do Presiden-
te de Junta da Freguesia de Alfena 
António Sérgio Ribeiro Pinto, 1 voto 
do presidente de Junta da Freguesia 
de Campo e Sobrado, Alfredo Costa 
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta 
da Freguesia de Ermesinde, João Fer-
nando da Costa Morgado e 1 voto do 
Representante do presidente de Junta 
de Valongo Rute Susete Silva Aguiar 
Moreira. Abstenções: 3 abstenções, 
sendo: 2 abstenções do Grupo Muni-
cipal da CDU e 1 abstenção do Grupo 
Municipal do BE.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/02/2019 
1 – Deliberou, por unanimidade, 
autorizar o Exercício do direito de res-
gate das concessões de fornecimento, 
instalação e exploração de parcómetros 
coletivos nas zonas de estacionamento 
de duração limitada nas freguesias de 
Valongo e Ermesinde, concessiona-
das à sociedade Parque VE – Gestão 
de Parques de Estacionamento, S.A., 
através dos contratos de concessão de 
fornecimento, instalação e exploração 
de parcómetros coletivos nas zonas de 
estacionamento de duração limitada à 
superfície nas freguesias de Ermesinde 
e Valongo; 
2 – Deliberou, por maioria, aprovar a 
contração de empréstimo de médio/
longo prazo, ao abrigo do n.º 1, do 
art.º 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação atual, para 
aplicação em investimentos, no mon-
tante de 2.137.979,81€, correspondente 
ao financiamento da contrapartida 
nacional de investimento municipal, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 21 votos a favor, sendo: 
15 votos do Grupo Municipal do PS, 1 

voto do Grupo Municipal do BE, 1 voto 
do Grupo Municipal do CDS/PP, 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 Fre-
guesia de Ermesinde João Fernando da 
Costa Morgado e 1 voto do Presidente 
de Junta da Freguesia de Valongo Ivo 
Vale das Neves. Votos Contra: 7 votos 
contra do Grupo Municipal do PPD/PSD. 
Abstenções: 2 abstenções do Grupo 
Municipal da CDU.  
3 – Deliberou, por maioria, aprovar a 1ª 
Revisão do Orçamento e 1ª Revisão das 
Grandes Opções do Plano do ano 2019, 
verificando-se a seguinte votação: 
Votos Favor: 18 votos a favor, sendo: 15 
votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto 
do Presidente de Junta da Freguesia de 
Campo e Sobrado, 1 voto do Presidente 
de Junta da Freguesia João Fernando 
da Costa Morgado e 1 voto do Presi-
dente de Junta da Freguesia de Valon-
go Ivo Vale das Neves. Abstenções: 12 
abstenções, sendo: 7 abstenções do 
Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 absten-
ções do Grupo Municipal da CDU, 1 voto 
do Grupo Municipal do CDS/PP e 1 voto 
do Grupo Municipal do BE.  
4 – Deliberou, por unanimidade, apro-
var a não aceitação da transferência de 
competências para as autarquias locais 
e para as entidades intermunicipais; 
5 – Deliberou, por unanimidade, 
aprovar a alteração da Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU) para a Área 
de Reabilitação Urbana do Eixo Antigo 
de Valongo; 
6 – Deliberou, por maioria, com duas 
abstenções do Grupo Municipal da 
CDU, aprovar a proposta de suspensão 
parcial do PDM de Valongo e esta-
belecimento de medidas preventivas 
para a área de intervenção do Plano 
de Pormenor do Centro Direcional de 
Valongo; 
7 – Deliberou, por maioria, com duas 
abstenções do Grupo Municipal da 
CDU, aprovar a proposta de suspensão 
parcial do PDM de Valongo e estabele-
cimento de medidas preventivas para 
uma área de 4,23 ha da freguesia de 
Ermesinde; 
8 – Deliberou, por maioria, aprovar 
a suspensão provisória dos efeitos 
do artigo 44.º, nº 1, do Regulamento 
Municipal de Trânsito e de Estaciona-
mento de Duração Limitada, com sete 
abstenções do Grupo Municipal do 
PPD/PSD e uma abstenção do Grupo 
Municipal do CDS/PP
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Para o PCP e a CDU, a mobilidade sempre 
foi um direito inalienável dos trabalhadores 
e das populações para uma crescente quali-
dade de vida.

Por isso, a partir de 1 de Abril a criação 
do Passe Social Intermodal para todos os 
transportes tem de ser uma realidade. Os 
preços dos títulos mensais para Z2 e Z3 até 
30€ e a consagração da STCP como opera-
dor interno da região, consolidando o papel 
estratégico da empresa pública, são propos-
tas que o PCP tem vindo a lutar desde 2016, 
têm de ser concretizadas.

Estes passos são fundamentais para, por 
exemplo, criar linhas da STCP para Sobrado 
ou reforçar e retomar aquelas que foram eli-
minadas ou condicionadas nos últimos anos.

Também a reabertura da “Linha de 
Leixões”, que servirá dezenas de milhares de 
pessoas a partir de Ermesinde, foi aprovada 
há mais de 1 ano e o Governo do PS não 
concretiza. PS que, em convergência com o 
PSD e o CDS, rejeita a eliminação das porta-
gens na A41 e A42, vias estruturantes para a 
mobilidade do concelho e da região.

Em relação ao túnel de Águas Santas, 
é necessário que as obras em curso se 
concretizem, mas precisam de ser acompa-
nhadas da criação de novos acessos. Sem 
esses acessos, apenas com a abertura do 
túnel, os congestionamentos irão continuar 
a atrapalhar a vida de quem entra ou sai de 
Ermesinde.

São estes problemas estruturantes da 
mobilidade da região e que Valongo precisa 
de agir para que se tornem realidade.

CDU
PARA UMA MELHOR MOBILIDADE  
EM VALONGO

GRUPO MUNICIPAL DA CDU

A 1 de Outubro de 2017, os Valonguenses 
renovaram a confiança dada ao PS em 
2013, com uma maioria absoluta, que é 
um fator acrescido de responsabilidade na 
governação. 

Candidatava-se o PS para continuar 
a desenvolver o concelho de Valongo. O 
que fez, então, nestes dezasseis meses de 
mandato? 

Nas escolas do 1º ciclo, substituiu todas 
as coberturas de fibrocimento (faltando 
apenas uma); apoiou as escolas na aquisi-
ção de material pedagógico e livros para as 
bibliotecas escolares; contratou 31 assisten-
tes operacionais; atribuiu 40 bolsas de es-
tudo a estudantes do ensino superior; tem 
no terreno, a combater o insucesso escolar, 
o projeto MaisVAL; não perdeu a oportu-
nidade de reabilitar a Escola Secundária de 
Ermesinde; desenvolveu o OTL Especial Arte 
para jovens com deficiência; baixou o preço 
do programa de férias escolares Toka’Mexer; 
duplicou para 600 os seniores envolvidos 
na Academia Sénior; realizou eventos que 
enaltecem as marcas do Concelho (Festas 
de Couce, Festa do Brinquedo, Feira da 
Regueifa e do Biscoito); requalificou dezenas 
de ruas e arruamentos em todas as fregue-
sias; diminuiu a dívida herdada para metade, 
dando novamente ao concelho capacidade 
para avançar e evoluir. Mais recentemente, 
e em nome do interesse público, resgatou a 
concessão de estacionamento em Erme-
sinde e Valongo, resolvendo assim mais um 
problema da governação PSD no Município! 

O PS está a cumprir promessas e a 
honrar a palavra dada: desenvolver Valongo, 
lutar pela afirmação da sua identidade e 
melhorar as condições de vida dos seus 
cidadãos! 

PS
UM ANO A GOVERNAR  
PARA VALONGO 

GRUPO MUNICIPAL DO PS

Na vida autárquica, tal como na vida pes-
soal, nunca podemos desistir se estamos 
cientes que o caminho que trilhamos é 
aquele que nos leva à concretização dos 
nossos sonhos coletivos.

O caminho tem sido difícil, pleno de de-
safios, mas os sonhos vão-se concretizando.

O novo Centro de Saúde é uma luta 
de doze anos. Ele aí está. Ainda este ano 
os Alfenenses vão ter acesso aos cuidados 
de saúde num edifício moderno e bem 
equipado.

O parque Vale do Leça é outro sonho 
que está a transformar Alfena. É um 
espaço de encontro e de convívio. Aos 
poucos o Parque vai ficando melhor. A 
arborização só foi possível com a ajuda 
dos Alfenenses. Agora vamos construir o 
Parque Infantil e a Ponte e tal só é pos-
sível porque temos o apoio de empresas 
amigas. Há ainda muito a fazer. Gostáva-
mos de ir mais depressa mas a Junta de 
Freguesia tem poucos meios financeiros e 
a Câmara insiste em não ajudar. Só temos 
que não desistir e com a ajuda dos Alfe-
nenses o Parque irá sendo mais um sonho 
que se vai concretizando.

Mas se nunca desistimos também 
nunca paramos de sonhar. Sonhamos 
com um novo edifício da Junta de Fre-
guesia onde haja melhores condições de 
trabalho e onde os Alfenenses encontrem 
cada vez melhores serviços.

Sonhamos com a Oficina/museu do 
Brinquedo. É urgente termos um espaço 
onde possamos não só mostrar mas dizer 
como se fazem os nossos brinquedos. 

Também estes sonhos se concretizarão.
Obrigado a todos

UNIDOS POR ALFENA
SEM NUNCA DESISTIR 
 

ARNALDO PINTO SOARES
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Após um ano de maioria absoluta do PS, a 
população é castigada, pelo seu voto, com 
os aumentos do IMI, tarifa da água, e nú-
mero de parqueamento pago em Ermesin-
de e Valongo, apesar do BE ter votado con-
tra estes ataques. Paralelamente, regista-se 
um esbanjamento de dinheiro em festas, 
comemorações e boletins municipais, e 
um escasso investimento em setores mais 
fundamentais como os transportes, a mobi-
lidade, a educação, a saúde e a habitação, 
pelos quais o BE tem lutado.

Na Assembleia Municipal, apesar de 
termos apenas um deputado, e conse-
quentemente um tempo de intervenção 
muito limitado, apresentamos uma série 
de propostas e recomendações, a favor da 
população: Adesão à tarifa social da água 
e à tarifa social dos Resíduos Urbanos; 
Adesão à semana Europeia da Mobilida-
de; Regularização de todos os Vínculos 
Precários do Município; Elaboração de uma 
estratégia local ao abrigo do programa de 
acesso à Habitação – em 2017 foram iden-
tificados 360 agregados familiares, com 
situação de grave carência habitacional.

Relativamente à educação, recomen-
damos a urgente requalificação e moder-
nização da Escola Básica Vallis Longus (já 
publicada em Diário da República), assim 
como questionamos sobre o estado da 
requalificação das escolas do concelho, na 
sequência do acordo entre o Ministério da 
Educação e o Município de Valongo.

Todas estas nossas propostas foram 
votadas por unanimidade. O Presidente 
da Câmara e restantes vereadores, têm 
obrigação de as cumprir e executar. Todos 
os partidos têm a responsabilidade de 
fiscalizar o seu cumprimento. À popula-
ção competirá avaliar. O BE continuará a 
apresentar propostas para benefício da 
população!

Aumento em 20% da taxa do IMI, taxa da 
Derrama de 1,5%, a não devolução de 5% 
de IRS aos munícipes e aumentos na água 
e saneamento que chegam aos 40%. Este 
PS, versão maioria absoluta, aguçou as 
unhas e preparou pela calada, um brutal 
aumento de taxas que os Valonguenses 
terão que pagar e que o PSD não conse-
guiu refrear por estar em minoria. Nem 
uma palavra sobre isto durante a campa-
nha eleitoral, e agora, de forma cobarde 
e sub-reptícia, o PS reduz considerável e 
injustificadamente o rendimento disponível 
dos valonguenses. Para que servem então 
estes aumentos de impostos e taxas em 
Valongo? Para continuar a aumentar a 
clientela política do PS de Valongo, a 
despesa da CMV, para continuar a fazer 
festas e festinhas, desperdiçando irres-
ponsavelmente os recursos de todos nós, 
os recursos que os valonguenses sabe-
riam de mote própria usar sabiamente. 
Confirmamos agora porque é que este 
PS não pode ser poder, e muito menos 
em maioria absoluta, quem paga são os 
valonguenses, e desta feita pagam e mui-
to… O PPD/PSD, como não podia deixar 
de ser, votou contra estes aumentos, que 
consideramos um ataque directo e inacei-
tável à nossa classe média, que de forma 
abnegada ultrapassou os últimos anos de 
dificuldades trabalhando árdua e afinca-
damente. Garanto que, apesar da maioria 
do PS, o PSD bater-se-á todos os dias 
para reverter estes aumentos brutais que 
tanto pesam no orçamento da maioria das 
famílias.

BLOCO DE ESQUERDA
UM ANO DE BLOCO DE ESQUERDA NA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

BLOCO DE ESQUERDA - VALONGO

O Município de Valongo experimenta, desde 
as últimas eleições autárquicas, a conse-
quência de uma maioria PS e as suas de-
cisões não espelham a posição pública do 
CDS-PP. Não é difícil para nós, Valonguen-
ses, encontrarmos afirmações deste Execu-
tivo PS, que não passam de mera propa-
ganda: “menos dívida, mais investimento”... 
e, tirando estes aspetos publicitários, o que 
temos concretamente? A resposta é uma 
mão cheia de muito por fazer! 

Se por um lado, o atual executivo PS 
afirma que estão muito bem e que houve 
enormes melhorias no nosso Município, é 
premente, por outro lado, fazer lembrar 
aos munícipes, que este mesmo Executivo 
mantém e/ou aumenta a tributação das 
famílias e empresas sediadas no conce-
lho. O CDS-PP não vê com bons olhos 
estas tomadas de decisão que se refletem 
no orçamento do Município para 2019 
proposto pelo Executivo Camarário e que 
a maioria PS, na Assembleia Municipal, 
aprovou. Tecemos enormes críticas à falta 
de soluções para alavancar o crescimento 
económico local porque o progresso e o 
investimento do município assentam na 
capacidade de criação e de captação de 
empresas, no aumento do emprego e na 
melhoria das condições de vida relativa-
mente à saúde, educação e mobilidade 
dos seus habitantes.

CDS-PP
O ESTADO DAS “COISAS”

RUI ALMEIDA

ESTE ESPAÇO DE OPINIÃO

É DA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE  

DAS FORÇAS POLÍTICAS REPRESENTADAS

NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO

PSD
ASSALTO À CARTEIRA  
DOS VALONGUENSES – TAKE II

DANIEL FELGUEIRAS
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Os 94.560 utentes inscritos nos centros de saúde do 
concelho de Valongo vão ter acesso de forma universal e 
equitativa a consultas de saúde oral no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). O protocolo entre a Câmara Municipal de 
Valongo e a ARS Norte, que foi assinado em Lisboa no dia 
18 de setembro, implica um investimento de 74.900€ por 
parte da Autarquia. Esta verba foi aplicada na aquisição 
dos equipamentos necessários para as consultas.
Serão equipados dois espaços no concelho de Valongo, 
um na freguesia de Ermesinde e outro na freguesia de Va-
longo, respetivamente, no Centro de Saúde de Ermesinde 
e no Centro de Saúde de Valongo, por forma a responder 
à população de todo o concelho. A ARS Norte assume os 
custos com recursos humanos e sistemas de informação e 
comunicação.

“Através deste esforço conjunto do Ministério da Saúde 
e do Município de Valongo vamos garantir equidade no 

acesso à rede de cuidados de saúde primários, reforçan-
do o SNS, uma das maiores conquistas do nosso sistema 
democrático e um exemplo que coloca Portugal no topo 
a nível mundial”, salientou o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, referindo que sem 
o apoio do Município não seria possível generalizar tão 
rapidamente as consultas de saúde oral.

“Integramos a Rede Portuguesa de Autarquias Saudá-
veis e por isso não poderíamos deixar de estar na linha da 
frente no que respeita aos cuidados de saúde oral, garan-
tindo consultas gratuitas para os cidadãos mais vulnerá-
veis”, acrescentou o autarca.

Os utentes que não estiverem isentos pagarão apenas 
a taxa moderadora correspondente à consulta.

Valongo garante 
acesso à saúde 
oral em dois  
consultórios  
do SNS

Livre-semonstros!dos
COLCHÕES, SOFÁS, CADEIRAS ,
ELETRODOMÉSTICOS, MADEIRAS, 
CARPETES VELHAS, CAMAS, 
ESTRADOS, ENTRE OUTROS...

800 202 099 MARCAÇÕES DE SEGUNDA A SEXTA
DAS 09H00 ÀS 17H00
CHAMADA GRÁTIS

PROTEJA O AMBIENTE
EVITE AS COIMAS

RECOLHA GRATUITA
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