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O Plano Diretor Muni-
cipal (PDM) de Valongo 
vai estar em discussão 
pública durante 45 dias 
úteis. Para tal foram 
preparadas diversas 
ações de divulgação, 
que incluem fóruns de 
discussão e uma equipa 
técnica do município 
que estará disponível 
alternadamente em 
todas as fregue-
sias do concelho. 
Foi ainda criada 
uma página de 
internet (www.
revisaopdm.
cm-valongo.pt) 
específica para os 
cidadãos pode-
rem participar ativamen-
te na discussão pública do PDM. Estão também disponíveis 
duas linhas de apoio: 223 206 191 — 911 784 705. O PDM 
é um instrumento fundamental para o futuro de Valon-
go, pelo que a autarquia apela à maior participação cívica 
possível.

AVISO
ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 

PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL DE VALONGO

José Manuel Pereira Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Va-
longo no uso da competência conferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 
35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:
Torna público que, nos termos do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 77º do 
Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (Regime Jurídico de 
Instrumentos de Gestão Territorial), na sua atual redação, conjugado 
com previsto na alínea a) n.º 4 do artigo 148º e n.º 2 do artigo 149º 
do mesmo diploma legal, e ainda, para efeitos do disposto no artigo 
7º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 de maio, bem como o 
disposto no n.º 1 do artigo 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a Câmara Municipal de Valongo, em reunião pública realizada em 23 
de abril de 2014, deliberou submeter a discussão pública a proposta de 
revisão do Plano Diretor Municipal de Valongo (PDMV) e o respetivo 
Relatório Ambiental, fixando o período de 45 dias úteis, com início a 
partir do 5º dia útil após a publicação do presente Aviso no Diário da 
República, contados nos termos do artigo 72º do Código de Procedi-
mento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de 
novembro na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96 de 31 de janeiro.

A proposta da Revisão do Plano Diretor Municipal, que inclui o Re-
latório Ambiental, o parecer final da Comissão de Acompanhamento e 
os demais pareceres emitidos, encontra-se disponível para consulta no 
sítio Internet do Município de Valongo (www.revisaopdm.cm-va-
longo.pt) e no Edifício da Câmara Municipal sito na Avenida 
5 de Outubro, n.º 160, 4440-503 Valongo, todos os dias úteis 
no horário normal de funcionamento. 

Serão realizadas sessões de apresentação da proposta de revisão do PDM a 
toda a população em geral, em data, hora e locais a divulgar oportunamente.

No decurso do período de discussão pública, os interessados poderão 
apresentar, por escrito, as sugestões, informações ou reclamações sobre a 
proposta de revisão do Plano Diretor Municipal e o respetivo Relatório 
Ambiental, até ao termo do referido período, dirigidas ao Presidente da 
Câmara Municipal, utilizando para o efeito o impresso próprio que pode 
ser obtido no sítio internet acima referido ou no Gabinete de Apoio a Mu-
nícipes, devidamente identificado com morada e número de identificação 
fiscal.

As sugestões, informações ou reclamações poderão ser reme-
tidas para o endereço de correio eletrónico revisaopdm@cm-
-valongo.pt ou para o endereço postal da Câmara Municipal, ou 
ainda, entregue pessoalmente no Gabinete de Apoio a Munícipes. 

Mais se informa que, atentas as novas regras urbanísticas constantes da 
revisão do PDM, os procedimentos de informação prévia, comunicação 
prévia e de licenciamento ficam suspensos a partir da data fixada para o 
início do período da discussão pública e até à data da entrada em vigor da 
revisão do PDM, em conformidade com o artigo 117º do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação.

24 de abril de 2014. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Valongo, 
José Manuel Pereira Ribeiro.

FÓRUNS DE DEBATE 
O PDM E A SUA IMPORTÂNCIA
23 DE MAIO . 21H00
AUDITÓRIO DR. ANTÓNIO MACEDO - VALONGO

AMBIENTE E PATRIMÓNIO
19 DE JUNHO . 21H00
FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE

RESULTADOS DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
07 DE AGOSTO . 21H00
FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE

APRESENTAÇÕES PÚBLICAS DO PDM
NAS INSTALAÇÕES DAS RESPETIVAS JUNTAS DE FREGUESIA
SEMPRE ÀS 2IH00

ALFENA · 19 MAIO

CAMPO · 20 MAIO

ERMESINDE · 21 MAIO

SOBRADO · 22 MAIO

VALONGO · 23 MAIO

EQUIPAS DE ATENDIMENTO
NAS INSTALAÇÕES DAS RESPETIVAS JUNTAS DE FREGUESIA
ENTRE AS 17H30 E AS 21H30

ALFENA · 26 MAIO, 11 JUNHO E 31 JUNHO 

CAMPO · 27 MAIO, 12 JUNHO E 01 JULHO

ERMESINDE · 28 MAIO, 13 JUNHO E 02 JULHO

SOBRADO · 29 MAIO, 16 JUNHO E 03 JULHO 

VALONGO · 30 MAIO, 17 JUNHO E 04 JULHO

  > OUTRAS DATAS DISPONÍVEIS POR MARCAÇÃO



Um território 
de todos para todos

Caro/a Munícipe,
 
Está finalmente em curso o pe-
ríodo de consulta pública do PDM, 
um passo fundamental para que se 
conclua o processo de revisão inicia-
do há 14 anos. É demasiado tempo! 
Valongo precisa urgentemente de 

um novo instrumento de regu-
lação do uso dos solos. O atual 
PDM, em vigor desde 1995, 
está completamente desfa-

sado da realidade, o que tem prejudicado seriamente o 
desenvolvimento do concelho. As pessoas e as empresas 
que querem legalizar as suas construções e investir no 
concelho não aceitam mais adiamentos.

 A proposta em discussão propõe o alargamento de 
várias zonas industriais aproveitando a excelente locali-
zação estratégica do Município de Valongo, para que um 
maior número de empresas se venha a instalar no con-
celho, pois isso criará postos de trabalho e mais riqueza 
no Município. Entre outros objetivos estratégicos, o novo 
PDM de Valongo visa a afirmação do concelho na Área 
Metropolitana do Porto valorizando e potenciando a qua-
lidade ambiental dos recursos naturais, designadamente 
as Serras de Santa Justa, Pias e Castiçais, que integram 
a Rede Natura.

Porque o território do Município de Valongo é de todos 
e a todos diz respeito, exorto todos os munícipes a 
participarem ativamente no processo de revisão do mais 
importante instrumento de gestão do território. Quantos 
mais cidadãos participarem e contribuírem com as suas 
sugestões, mais se enriquecerá o documento.

A participação na discussão pública do PDM é um 
dos muitos atos de cidadania, que só é possível porque 
a 25 de Abril 1974 um grupo de bravos militares em-
preendeu a Revolução dos Cravos. Não posso deixar de 
me congratular com o sucesso das Festas da Liberdade 
que assinalaram o 25 de Abril em todo o concelho. Pela 
primeira vez em muitos anos, realizou-se uma Sessão 
Solene nos Paços do Concelho, marcada pela pluralidade 
e por uma manifesta vontade coletiva de manter vivos 
os Valores de Abril.
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JOSÉ MANUEL RIBEIRO

PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VALONGO

O Município de Valongo 
comemorou os 40 anos 
da Revolução dos Cravos 
com as Festas da Liber-
dade, que tiveram uma 
grande adesão em todas 
as freguesias do concelho - 
Alfena, Campo e Sobrado, 
Ermesinde e Valongo. Além 
das tradicionais cerimónias 
do Hasteamento das Ban-
deiras, as comemorações 
do 25 de Abril incluíram 
música, desporto, teatro, 
artesanato e exposições, 
entre outras atividades que 
contaram com a participa-
ção das escolas e associa-
ções concelhias. O Edifício 
do Museu Municipal, Arqui-
vo e Turismo, a Biblioteca 
Municipal de Valongo, o 
Centro Cultural de Alfena 
e o Fórum Cultural de Er-
mesinde estiveram abertos 
ao público até às 20h00, 
destacando-se as inaugu-
rações das exposições “40 
Anos de Liberdade”, “Ál-
varo Cunha – Centenário: 
vida, pensamentos e luta” 
e a “Exposição coletiva de 
cartoonistas”.

Pela primeira vez em 
muitos anos, as cerimónias 
comemorativas também 
se realizaram na Câmara 

Municipal. Além do Has-
teamento das Bandeiras e 
da Guarda de Honra pelas 
Corporações dos Bombei-
ros de Valongo e de Er-
mesinde, realizou-se uma 
Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal, onde inter-
vieram os representantes 
de todas as forças políticas 
eleitas no Concelho de 
Valongo. O Salão Nobre 
foi pequeno para acolher 
todos os que fizeram ques-
tão de ouvir os discursos 
evocativos da Revolução 
de Abril, onde todos os 
partidos enalteceram a 
conquista da liberdade e 
da democracia alcançada 
há 40 anos. As cerimónias 
nos Paços do Concelho 
incluíram ainda a interpre-
tação do Hino Nacional 
pela Banda de Música de S. 
Martinho de Campo e uma 
atuação da Associação de 
Reformados e Pensionistas 
de Campo, que entoou 
músicas revolucionárias. A 
Sessão Solene foi abrilhan-
tada com a declamação de 
poemas sobre a Liberdade 
por Adélia Carvalho. Par-
ticiparam também alunos 
da Escola do Susão, que 
distribuíram cravos.

Festas da Liberdade 
assinalaram 40 anos
do 25 de Abril
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Os presidentes dos Municí-
pios de Valongo, José Ma-
nuel Ribeiro, de Gondomar, 
Marco Martins, e de Paredes, 
Celso Ferreira, formalizaram 
no passado dia 9 de abril um 
grupo de trabalho intermu-
nicipal com vista à criação 
do projeto Pulmão Verde da 
Área Metropolitana do Porto.

Os três municípios parti-
lham o território das Serras 
de Santa Justa, Pias e 
Castiçais, onde existe uma 
expressiva área incluída na 
Rede Natura, para além de 
um vasto património cultu-
ral paisagístico e geológico, 
que pretendem potenciar 
com uma intervenção 
integrada que valorize esse 

território na AMP.
O projeto Pulmão Verde 

será desenvolvido pelas três 
autarquias para promover 
a qualidade das serras, 
vales, rios e aldeias com 
um enorme potencial em 
termos ecológicos, turísticos 
e desportivos.

A primeira reunião de 
trabalho realizou-se na 
Câmara Municipal de Valon-
go, onde os três autarcas 
formalizaram a decisão. 
“Partilhamos uma visão 
comum sobre a importân-
cia do futuro do Pulmão 
Verde da Área Metropolita-
na do Porto”, considerou o 
anfitrião do encontro, José 
Manuel Ribeiro.

Pulmão Verde da Área 
Metropolitana do Porto

Serra de Santa Justa 
ganhou mil árvores

Rancho folclórico de Santo André de Sobrado tem nova sede

A Serra de Santa Justa 
ganhou mais mil árvores 
nativas. Na campanha 
2013/2014, a Câma-
ra Municipal de Valongo 
promoveu seis ações, que 
incluíram a plantação de 
carvalhos-alvarinhos, cas-
tanheiros, medronheiros e 
sobreiros. 

O presidente da Câmara 
de Valongo, José Manuel 
Ribeiro, e o presidente 
da Junta de Valongo, Ivo 
Neves, participaram na 
última plantação da época 
juntamente com alunos 
da Escola Básica de Fijós e 
voluntários do FUTURO – 
projeto das 100.000 árvo-
res na Área Metropolitana 

do Porto, promovido pelo 
CRE.Porto em parceria 
com a Câmara Municipal 
de Valongo. 

Na última ação foram 
plantados 200 exemplares 
de sobreiros e de carva-
lhos alvarinhos. O balanço 
é positivo, sobretudo se 
se tiver em conta o tempo 
chuvoso que se fez sentir 
durante a época de plan-
tação. Para José Manuel 
Ribeiro, estas iniciativas 
são fundamentais para 
preservar um dos maiores 
recursos naturais da Área 
Metropolitana do Porto – 
as Serras de Santa Justa e 
Pias, conhecidas pela sua 
beleza ímpar.

O presidente da Câmara 
Municipal de Valongo, José 
Manuel Ribeiro, inaugurou 
no passado dia 1 de março 
a nova sede do Rancho 
Folclórico de Santo André 
de Sobrado, localizada no 
edifício da antiga Escola 
Primária da Lomba, em 
Sobrado.

“Um povo sem memó-
ria é um povo sem futu-

ro”, considerou o autarca, 
salientando o papel do 
Rancho de Santo André de 
Sobrado na “luta pela ma-
nutenção da memória”.

Além do Rancho Fol-
clórico de Santo André de 
Sobrado, as instalações da 
antiga Escola Primária da 
Lomba vão acolher a sede 
da futura Plataforma Soli-
dária de Sobrado.
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Localizada no centro urba-
no da cidade de Valongo, 
a Horta Biológica Ponte da 
Presa já está a funcionar 
a cem por cento, atrain-
do cada vez mais adeptos 
da agricultura biológica. 
Implantada nos terrenos do 
antigo horto municipal, a 
horta ocupa uma área total 
de 2400 metros quadrados. 
Nos 49 talhões, já crescem 
morangos, pencas, rúcula, 
brócolos e tomates, entre 
outros produtos hortícolas.
 “Este conceito de hortas 
é o caminho certo. Vamos 
criar condições para uma 
mudança de comporta-
mentos e para promover 
o espírito comunitário”, 
considerou o Presidente da 
Câmara Municipal de Va-
longo, José Manuel Ribeiro, 
que inaugurou oficialmente 
a Horta Biológica Ponte da 
Presa, no passado dia 29 
de março. De acordo com 

o autarca, estão já reser-
vados para novas hortas 
aproximadamente 20 mil 
metros de terrenos muni-
cipais. Campo e Ermesinde 
deverão ser as próximas 
freguesias contempladas 
neste projeto. 
A Horta Biológica Ponte da 
Presa é a 37.ª do projeto 
«Horta à Porta», promo-
vido pela Lipor – Serviço 
Intermunicipalizado de 
Gestão de Resíduos do 
Grande Porto. 
No projeto «Horta à Por-
ta», é obrigatório praticar a 
compostagem caseira, uma 
forma de reaproveitar os 

desperdícios orgânicos para 
fertilizar a terra. A Lipor 
assegura a formação dos 
horticultores, tendo tam-
bém oferecido os compos-
tores e os abrigos para as 
ferramentas agrícolas.
A agricultura biológica 
não utiliza fertilizantes 
nem pesticidas químicos 
ou sintéticos, respeitando 
os processos biológicos 
naturais. Além do acesso a 
alimentos mais saudáveis, 
frescos e saborosos, os 
praticantes de agricultura 
biológica ganham qualida-
de de vida, exercício físico 
e convívio.

Inaugurada Horta Biológica
Ponte da Presa

Aldeia de Couce 
já tem caixas
de correio
Os moradores da Aldeia 
de Couce, em Valongo, já 
não precisam de percorrer 
oito quilómetros de cada 
vez que quiserem verificar 
o correio. Em colaboração 
com os CTT, no passado 
dia 17 de março a Junta 
de Freguesia de Valongo 
colocou caixas de cor-
reio na entrada da aldeia. 
Trata-se de uma solução 
provisória, enquanto a Câ-
mara Municipal de Valongo 
procede à atribuição de nú-
meros de porta e ao nome 
da rua. Para os moradores 
da Aldeia de Couce, a che-
gada das caixas do correio 
só peca por tardia.

Aproveitando a presença 
dos autarcas de Valon-
go, José Manuel Ribeiro, 
Presidente da Câmara, 
e Ivo Neves, Presidente 
da Junta, os moradores 
reivindicaram mais me-
lhoramentos para Aldeia 
Couce. Classificada como 
Aldeia de Portugal, Cou-
ce localiza-se num local 
paradisíaco junto ao Rio 
Ferreira, mas várias casas 
estão em avançado estado 
de degradação.

Para José Manuel Ribeiro, 
a Aldeia de Couce e a área 
florestal que a envolve é o 
“Gerês à porta do Porto”. 
O autarca ressalvou ainda 
que todas as soluções para 
o local terão o envolvi-
mento dos moradores e 
dos proprietários. 

49
talhões distribuídos por 
2400 metros quadrados
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O Espaço Multiusos de 
Alfena está praticamente 
concluído. Em breve, será 
inaugurada a primeira fase 
da empreitada localizada por 
baixo do viaduto da A41. 

“A população vai ganhar um 
espaço público com condi-
ções”, frisou o presidente da 
Câmara Municipal de Valon-
go, José Manuel Ribeiro, que 
esteve presente no arranque 

da empreitada, juntamente 
com o presidente da Junta 
de Alfena, Arnaldo Soares. 
O espaço vai acolher feiras 
e outros eventos culturais e 
de lazer. O valor global deste 
arranjo urbanístico aproxima-
-se dos 160 mil euros. Quan-
do estiver concluída, a obra 
que abrange uma área com 
cerca de 18 mil metros qua-
drados vai criar condições para 
que a população possa usufruir 
das margens do Rio Leça. 

Além da construção da 
área do Espaço Multiusos 
de Alfena que terá como 
teto o viaduto da autoes-

trada, a empreitada con-
templa a criação de 64 
lugares de estacionamento, 
que não estavam previstos 
no projeto anterior. 

Cumprindo um com-
promisso eleitoral, o atual 
executivo introduziu as me-
lhorias exigidas pela popu-
lação de Alfena. Outra das 
alterações foi a substituição 
de pavimento betuminoso 
por calçada, de modo a 
permitir uma utilização mais 
versátil do espaço. “O que 
está a ser feito agora, está 
a ser bem feito”, salientou 
Arnaldo Soares.

A Associação Industrial e 
Empresarial de Valongo 
(AIEV), em parceria com 
a Câmara Municipal de 
Valongo, através do Gabi-
nete Mais Investimento Mais 
Emprego (GMIME), está a 
promover iniciativas para 
divulgar as potencialidades 
económicas do concelho de 
Valongo além-fronteiras.
No dia de Carnaval, a 

Embaixadora de Israel em 
Portugal, Tzipora Rimon, foi 
recebida oficialmente no 
Museu Municipal de Valon-
go, no edifício dos antigos 
Paços do Concelho. Tzipora 
Rimon ficou encantada com 
as tradições valonguenses, 
sobretudo com a festa da 
Bugiada e Mouriscada e 
com as indústrias da pani-
ficação e do brinquedo. A 
Embaixadora visitou ainda 
uma empresa caracterís-
tica de Valongo, a Pereira 
Gomes & Carvalho, Lda. 
Exploração de Lousa, e 
almoçou com empresários 
valonguenses.
No passado dia 19 de 

fevereiro, realizou-se a con-

ferência Oportunidades de 
Negócio na China – Macau 
uma Porta para a China, 
que foi muito participada 
pelos empresários valon-
guenses. 
O presidente da Câmara 

Municipal de Valongo, José 
Manuel Ribeiro, enume-
rou as potencialidades do 
concelho, destacando o 
Porto Seco de Campo, que 
liga Valongo diretamente ao 
mar conferindo ao Muni-
cípio uma competitividade 
muito forte. “Temos argu-
mentos. Utilizem Valongo, 
é uma excelente plataforma 
para Macau e para as suas 
potencialidades”, frisou o 
autarca.
O presidente da AIEV, 

Hugo Monteiro, agradeceu 
a mobilização dos empresá-
rios valonguenses, ape-
lando à inscrição de novos 
associados para que esta 
associação criada recen-
temente possa crescer e 
ganhar massa crítica. Hugo 
Monteiro referiu ainda que a 
Conferência Oportunidades 
de Negócio na China foi o 

primeiro de uma série de 
eventos que a AIEV pre-
tende organizar para “criar 
sinergias e oportunidades 
de negócios para as nossas 
empresas”.
A conferência contou 

ainda com as interven-
ções do representante da 
Agência para o Investimen-

to e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP), Luís Reis, 
do presidente da Associa-
ção de Jovens Empresários 
Portugal-China (AJCPC), 
Alberto Carvalho Neto, e 
da diretora executiva do 
Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento 
de Macau (IPIM), Irene Lau. 

Espaço Multiusos de Alfena “está a ser bem feito”

Autarquia e empresários unem esforços 



Mais de 300 pessoas participaram 
na “Festa Solidária”, promovida pela 
Câmara Municipal de Valongo para 
apoiar a Liga Portuguesa Contra o 
Cancro – Núcleo Regional do Norte. 
Foram angariados 1067,70€ que re-
verteram integralmente a favor desta 
instituição de referência nacional no 
apoio ao doente oncológico.
A iniciativa aberta à população em 
geral realizou-se no passado dia 2 
de março, no Pavilhão Municipal n.º 
2 de Campo. A Festa Solidária incluiu 
Zumba, Zumba Kids, Body Combat, 
Jump, Pilates, Localizada, Pinturas 
Faciais, Modelagem de Balões e 
Rastreios. 
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O Champimóvel esteve no 
Parque Urbano de Erme-
sinde de 16 a 23 de abril. 
A exposição interativa 
conquistou miúdos e graú-
dos que esgotaram todas 
as sessões disponíveis. O 
sucesso desta iniciativa foi 
tal que a Câmara Muni-
cipal de Valongo já está 
a encetar esforços para 
trazer de novo o Champi-
móvel a outras freguesias 
do Concelho.

O Champimóvel é um 
simulador interativo e 
lúdico, em 4D, que apre-
senta uma viagem através 
do corpo humano. Este 
projeto é promovido pela 
Fundação Champalimaud, 
tendo como objetivo a 
divulgação da ciência e 
da investigação científica. 
A atividade destina-se a 
maiores de seis anos de 
idade, com mais de 1,30m 
de altura, e é gratuita.

Apesar de estar mais vo-
cacionado para os jovens, 
até porque os conteúdos 
da exposição estão de 
acordo com os progra-
mas escolares, o facto da 
vinda do Champimóvel ter 
coincidido com o período 
de férias escolares per-
mitiu que muitos adultos 
também usufruíssem desta 
experiência única e ficas-
sem a saber mais sobre o 
corpo humano.

Champimóvel conquistou 
miúdos e graúdos

Festa Solidária angariou mais de mil euros

OPJV financia 
melhor proposta 
com 10 mil euros
Está em curso a primeira 
edição do Orçamento Parti-
cipativo Jovem de Valongo 
(OPJV). A iniciativa visa dar 
voz e espaço de participação 
cívica aos jovens. A Câmara 
Municipal de Valongo lançou 
o desafio aos cidadãos mais 
jovens – entre os 6 e os 30 
anos, que integrem estru-
turas escolares e/ou asso-
ciações do concelho – para 
apresentarem propostas que 
considerem prioritárias para a 
melhoria do concelho.

A ideia vencedora rece-
berá 10 mil euros para a 
implementação do projeto, a 
decorrer durante 2014.

 As candidaturas ao OPJV 
podem ser submetidas até 31 
de maio, através do facebook 
do Portal da Juventude de 
Valongo (www.facebook.
com/portaljuventude.valon-
go), do email portal.juventu-
de@cm-valongo.pt ou pre-
sencialmente. As propostas 
previamente validadas pelo 
Grupo de Apoio Técnico ao 
OPJV serão apresentadas e 
votadas na Assembleia Con-
celhia Jovem, no próximo dia 
21 de junho.

O OPJV resulta do cumpri-
mento de mais uma pro-
messa eleitoral e, segundo 
José Manuel Ribeiro, “permite 
lógicas de ampla participa-
ção”. “O objetivo é que os 
jovens percebam a mecânica 
de construir e implementar 
projetos”, frisou. A proposta 
do OPJV foi aprovada em 
reunião de câmara, com oito 
votos a favor dos vereadores 
do PS e do PSD e com a abs-
tenção do vereador da CDU.

VISITA O PORTAL 
DA JUVENTUDE 
NO FACEBOOK! 

www.facebook.com/
portaljuventude.valongo
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O Ciclocrosse Internacional 
de Valongo foi o primeiro 
evento do ano a marcar a 
agenda desportiva do Muni-
cípio. A 26 de janeiro, cerca 
de 150 ciclistas pedalaram e 
correram com as bicicletas, 
na Zona Industrial Campo. 
Destacaram-se as pres-
tações dos atletas Paulo 
Fontan (elites masculinas), 
Isabel Castro (Senhoras), 
Samuel Carrera (Juniores), 
João Rocha (cadetes) e 
Zaida Martinez (cadetes 
femininos), que cortaram 
a meta em primeiro lugar. 
Rogério Matos, António 

Sousa e António Silva 
ficaram, respetivamente, 
classificados em primeiro 
lugar nas categorias master 
30, 40 e 50. Bruno Santos 
venceu o open masculino. 

Com uma forte presença 
espanhola, o evento ficou 
marcado pela dureza do 
percurso, que proporcionou 
aos adeptos desta mo-
dalidade de ciclismo uma 
prova memorável. Para a 
organização, o evento “não 
poderia ter corrido melhor”. 
O Ciclocrosse Internacional 
de Valongo contou para 
a Final da Taça Regional 
ACPorto 2014, sendo a 3.ª 
prova desta Taça. O evento 
foi organizado pela Associa-
ção de Ciclismo do Porto, 
pela Candibyke e pela Câ-
mara Municipal de Valongo, 
contando também com o 
apoio Junta de Freguesia de 
Campo e Sobrado.

Ciclocrosse 
Internacional de Valongo

Enduro de Valongo: 
uma prova para valentes

Embaixada da Água passa por Valongo

Apesar da chuva e do 
vento forte que se fez 
sentir a 9 de fevereiro, os 
mais de 200 participantes 
inscritos no II Enduro de 
Valongo fizeram-se “ao 
monte” e enfrentaram as 
adversidades para propor-
cionarem um excelente 
espetáculo aos muitos 
amantes da modalidade 
que se deslocaram ao re-
cinto, junto da Biblioteca 
Municipal de Valongo.

O enduro começa a 
afirmar-se no panorama 
desportivo do motoci-
clismo. Valongo foi o 
município escolhido para 
receber a primeira jornada 
do recém-criado Troféu 
Luso-Galaico de Mota de 
Monte. O percurso com 
40 quilómetros de exten-
são foi dividido em três 
especiais cronometradas, 

com a particularidade de 
todas possuírem excelen-
tes acessos e se locali-
zarem nas imediações do 
Paddock, criando condi-
ções fantásticas para o 
público.

No final das provas, 
cumprida a missão, os 
vencedores das diversas 
categorias foram distin-
guidos com um troféu 
entregue pelo Vereador 
do Desporto da Câmara 
Municipal de Valongo, Or-
lando Rodrigues. Adelino 
Sousa (Pro), Ivo Pinto 
(Expert), André Mouta 
(Juniores), António Faria 
(Veteranos), Miguel Fer-
nandes (Enduro 1), Tiago 
Ferreira (Enduro 2), Filipe 
Moreira (Enduro 3) e Rita 
Vieira (Senhoras) foram os 
motociclistas classificados 
em primeiro lugar.

O Campeonato Nacional de 
Trial 4x4 regressa a Valongo 
no próximo dia 18 de maio, 
com o apoio da Autarquia. 

A organização do even-
to está a cargo do Clube 

Todo-o-Terreno – Trilhos do 
Nordeste, que garante muita 
adrenalina, emoção e com-
petitividade. As provas vão 
realizar-se nas serras junto 
ao Ecocentro de Valongo - 

Lugar do Galinheiro.



Tòfol Castanyer foi o grande vence-
dor do evento desportivo Trilhos do 
Paleozóico, que nos dias 15 e 16 de 
março trouxe às Serras de Valongo 
1500 atletas. O espanhol campeão 
mundial de trail running (corridas 
de trilhos) concluiu o Ultra Trilho 
de 45 quilómetros em 4 horas e 28 
minutos. Lucinda Santos Sousa foi 
a primeira mulher a percorrer os 45 
quilómetros de trilhos, com o tempo 
de 5 horas e 56 minutos. 

A organização dos Trilhos do 
Paleozóico esteve a cargo do ul-
tramaratonista Luís Pereira, com a 
coorganização da Câmara Municipal 
de Valongo e do Grupo Dramático e 
Recreativo da Retorta. Com partida 
e chegada no Largo do Centenário, 
no centro de Valongo, os percursos 
das provas de trail running incluíram 
a Capela de Santa Justa, a Aldeia 
de Couce, a Ponte do Rio S. Simão 
e as Fragas do Castelo, entre outros 
locais deslumbrantes das Serras de 
Valongo. 

As inscrições esgotaram um mês 

antes das provas. Além do Ultra Tri-
lho de 45 quilómetros, o evento Tri-
lhos do Paleozóico incluiu mais duas 
provas – o Trilho de 21 quilómetros 
(incluído no Circuito Nacional de 
Trail) e o Mini Trilho de 12 quilóme-
tros, no qual participou o presidente 
da Câmara Municipal de Valongo, 
José Manuel Ribeiro.

Para Luís Pereira, o balanço é 
muito positivo. “Foi excelente. Agora 
o objetivo é envolver cada vez mais 
a população na festa das próximas 
edições dos Trilhos do Paleozóico”, 
considerou o ultramaratonista. O 
vencedor da edição deste ano, Tòfol 
Castanyer, ficou muito surpreendido 

com as excelentes condições das 
Serras de Valongo para a prática de 
trail running, até porque se localizam 
na Área Metropolitana do Porto. 

O calor anormal para a época 
dificultou ainda mais as provas desta 
dura modalidade de atletismo, onde 
o facto de se conseguir cortar a linha 
da meta já é uma grande vitória. Os 
primeiros atletas partiram às 8h00 e 
pelas 18h00 ainda havia corredores 
a chegar ao Largo do Centenário. 
Houve algumas desistências, mas no 
final do dia, a organização do evento 
confirmou que ninguém ficou perdido 
nas serras. 

Os Serviços Municipais da Proteção 
Civil de Valongo assistiram 15 atle-
tas, oito dos quais necessitaram de 
ser transportados ao hospital para 
tratar lesões e sintomas de fadiga 
extrema. 

Uma das novidades dos Trilhos 
do Paleozóico foi a inclusão de uma 
prova para crianças. No dia 15 de 
março, realizou-se a primeira edição 
dos Trilhos dos Pequeninos. Equipa-
das com a camisola da Cucamacuca, 
a mascote do evento, cerca de cem 
crianças experimentaram pela pri-
meira vez o trail running, nas provas 
que decorreram nas margens do Rio 
Ferreira, junto à Aldeia de Couce. 

09 / DESTAQUE

1500 atletas correram nos 
Trilhos do Paleozóico
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Biscoitos Paupério: 
o segredo está no saber fazer

A Fábrica de Biscoitos 
Paupério comemora este 
ano 140 anos. Esta empresa 
familiar afirma-se cada vez 
mais no mercado gourmet 
nacional e internacional, 
sendo uma peça incontor-
nável na história do conce-
lho de Valongo. 

“A fábrica já faz parte da 
rotina e do património da 
cidade. As pessoas sen-
tem orgulho e apesar do 
preço continuam fiéis. Os 
valonguenses têm a Pau-
pério como sua”, reconhece 
Eduardo Sousa, o gestor da 
5.ª geração da família que 
iniciou o negócio. 

As receitas dos biscoitos 
não são secretas. Estão 
inclusive à disposição de 
quem as quiser consultar no 

edifício do Arquivo e Museu 
Municipal de Valongo. “O 
segredo está no saber fazer 
e não na receita. Mantemo-
-nos fiéis aos métodos ar-
tesanais, o que tem gerado 
mais-valias”, frisa Eduardo 
Sousa, reconhecendo que 
“são produtos extremamen-
te caros quando compara-
dos com outros”. 

Ao longo dos tempos, a 
Paupério conseguiu manter 
tradições, receitas e pro-
cessos de fabrico ances-
trais, tendo sempre como 
prioridade a manutenção da 
qualidade dos biscoitos e do 
seu sabor distinto e carac-
terístico. Este desígnio está 
presente desde a escolha 
das matérias-primas até ao 
processo de embalamento. 

Com a ascensão das 
grandes superfícies nos 
anos 80, a Paupério per-
deu posição, mas encon-
trou nos produtos gourmet 
o seu nicho de mercado. 
Atualmente são cada vez 
mais os clientes dispostos 
a pagar mais caro para 
garantir a qualidade. Nem 
a crise financeira de 2008 
abalou o negócio que con-
tinua crescer. 

Diariamente fabrica-se, 
em média, uma tonela-
da de biscoitos cuja fama 
já ultrapassou fronteiras. 
Atualmente os biscoitos 
Paupério são exportados 
para Inglaterra, Canadá, 
Suíça, França, Estados 
Unidos da América, Timor e 
até para a China. 

“NÃO DESCURAMOS
A HISTÓRIA”
Araruta, fidalguinhos, pa-
lermos, coquinhos, lenas e 
torcidos fazem parte das 50 
variedades de bolachas e bis-
coitos atualmente produzidos 
pela Paupério. Destaca-se 
também a Tosta Rainha, cuja 
receita remonta a 1886, e que 
é fabricada em homenagem 
à Rainha D. Amélia que apre-
ciou esta tosta doce numa 
visita ao Porto quando era 
ainda Princesa de Orleães. 
“Ainda hoje a fabricamos da 
mesma forma. Dá-nos prazer 
e orgulho. É a nossa Tosta 
da Rainha. Não descuramos 
a história”, salienta Eduardo 
Sousa. Para assinalar o 140.º 
aniversário da empresa, no 
final do ano será lançado 
um livro sobre a sua história. 
Serão também promovidas 
ações junto das escolas de 
Valongo, cujos alunos serão 
convidados para conhecer a 
Fábrica Paupério.

As masseiras, os fornos 
e as máquinas utilizadas na 
confeção das bolachas e dos 
biscoitos impressionam quem 
visita a fábrica. Mantêm-se 
em laboração equipamen-
tos como a “insubstituível” 
máquina de moldes com 80 
anos e um forno industrial 
com 51 anos. Os equipa-
mentos entretanto descon-
tinuados serão expostos no 
futuro Museu do Biscoito da 
Paupério, que já tem o seu 
espaço reservado no interior 
da fábrica. 

AS ORIGENS DA FÁBRICA DE BISCOITOS PAUPÉRIO REMONTAM A MEADOS DO SÉCULO XIX,

POR SOCIEDADE ENTRE ANTÓNIO DE SOUSA MALTA PAUPÉRIO E JOAQUIM CARLOS FIGUEIRA. 

EM 1874, A EMPRESA ADOTA A DESIGNAÇÃO “PAUPÉRIO E COMPANHIA”. 

 

WWW.PAUPERIO.PT / GERAL@PAUPERIO.PT / 224 227 500
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Festa da Bugiada e Mouriscada
vai ter Centro de Documentação
O Centro de Documenta ção 
da Bugiada e Mouris cada irá 
nascer no Centro Cultural de 
Sobrado. Trata-se de um es-
paço dedicado à salvaguarda 
da Bugiada e Mouriscada en-
quanto patri mónio cultural e 

imaterial, que além de reunir 
documentação escrita e 
registos audiovi suais daque-
la tradição fes tiva, servirá 
também para a sua divulga-
ção através da realização de 
conferências, exposições e 
outras ativi dades.

A festa da Bugiada e 
Mouriscada realiza-se a 24 
de junho. É uma das tradi-
ções festivas mais antigas e 
genuínas do País, integran do 
já o Património da Más-
cara Ibérica. Está também 
classificada como Patrimó-
nio Cultural de Interesse 
Municipal. A festa reúne nas 
ruas de Sobrado centenas 
de personagens que partici-
pam entusiasticamente em 
espetáculos cénicos alusivos 
à luta entre o Bem e o Mal, 
personificados nos Bugios 
(Cristãos) e nos Mourisquei-

ros (Mouros) que lutam 
pela posse de uma imagem 
milagrosa.

A força desta manifesta-
ção cultural é de tal ordem 
que se deu início ao pro-
cesso de classificação como 
Património Cultural Imaterial 
da Humanidade, processo 
que aguarda abertura da 
parte da Comissão Nacional 
da Unesco para ser forma-
lizado, tendo em conside-

ração que é este organismo 
que faz a triagem das diver-
sas candidaturas nacionais.

 A abertura do Centro de 
Documentação da Bugiada 
e Mouriscada também vai 
contribuir para fortalecer a 
candidatura que, para além 
da Câmara Municipal de 
Valongo, integra a Casa do 
Bugio e a Junta de Fregue-
sia de Campo e Sobrado. 
O Agrupamento de Escolas 
de Valongo também está 
envolvido no processo.

 Foi ainda contratado o 
antropólogo Paulo Lima, 
especialista em patrimó-
nio cultural imaterial, que 
esteve envolvido nas candi-
daturas bem sucedidas do 
Fado (durante 10 anos) e 
do Cante Alentejano (15 
anos) a Património Cultural 
Imaterial da Humanidade. 

Entre Bugios e Mouris-
queiros, são cerca de

1000
os participantes que dão 

cor e vida a uma das 
maiores manifestações 
culturais do país.
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Câmara
em obras
As obras no Edifício Santa 
Justa que alberga os Paços 
do Concelho deverão ficar 
concluídas até ao final ano. 
A empreitada prevê a reti-
rada de todos os azulejos 
do prédio e a aplicação 
de um novo revestimento, 
acautelando desta forma 
a segurança dos cidadãos. 
Serão também resolvidas 
as infiltrações de água 
que afetam vários serviços 
da Câmara Municipal de 
Valongo e também habita-
ções do prédio. 

O Concelho de Valongo 
conta com mais 17 pessoas 
generosas e disponíveis, 
que reúnem os requisitos 
necessários para iniciar a 
ação voluntária e integrar 
projetos de âmbito social, 
cultural e ambiental. Os 
voluntários que partici-
param na 14.ª Edição da 
“Formação Geral Para o 
Voluntariado” receberam os 
seus certificados no pas-
sado dia 24 de Abril, numa 
cerimónia que contou com 
as presenças do presidente 
da autarquia, José Manuel 

Ribeiro, e da Vereadora da 
Ação Social, Luísa Oliveira.
A 14.ª Edição da “Formação 
Geral Para o Voluntariado” 
foi promovida pelo Banco 
Local de Voluntariado do 
Concelho de Valongo (BL-
VCV) e decorreu de 12 de 
fevereiro a 9 de abril, no 
Museu e Arquivo Histórico 
Municipal. Esta formação 
teve como principal objeti-
vo preparar os voluntários 
para enfrentar a realida-
de social, dotando-os de 
competências que serão 
uma mais-valia no exercí-

A V edição da VALorizar - Mostra de Em-
prego e Formação do Concelho de Valon-
go realiza-se a 15 e 16 de maio, na Escola 
Secundária de Ermesinde, das 10h00 
às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Esta 
iniciativa é promovida 
pela Câmara Municipal 
de Valongo, através da 
Agência para a Vida 
Local, e constitui uma 
oportunidade privile-
giada para aproximar a 
oferta e a procura em termos formativos 
e de empregabilidade.
As entidades patronais e formativas irão 

divulgar, recrutar e até demonstrar ao vivo 
as suas atividades profissionais, desenvol-
vendo assim uma excelente oportunidade 
para dinamizar o mercado de trabalho 
em Valongo. A VALorizar conta com a 

presença de entidades 
representativas das áreas 
do Emprego, Formação e 
Empreendedorismo, de-
signadamente escolas do 
concelho e empresas de 
formação, o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) e 
o CQEP de Valongo (Centro para a Qualifi-
cação e o Ensino Profissional).

Banco de Voluntários
cada vez mais forte

Oportunidades de emprego
a 15 e 16 de maio em Ermesinde

Embaixada
da Água passa 
por Valongo
No âmbito do proje-
to Embaixada da Água, 
realizou-se a 12 de abril, 
uma visita de campo aos 
rios de Valongo. Os partici-
pantes ficaram agradavel-
mente surpreendidos com 
o Parque Socer, a ponte 
pedonal Bela-Travagem e 
o Parque de S. Lázaro, nas 
margens do Leça; com o 
Parque Municipal de Cam-
po e as Serras de Valongo, 
para contemplação do rio 
Ferreira; e com o Parque da 
Cidade de Valongo, criado 
no âmbito da intervenção 
no rio Simão.
A Embaixada da Água é 
uma iniciativa do CRE.Porto 
e consiste num “roteiro de 
conhecimento e experiên-
cias em torno da água”. A 
Embaixada da Água regressa 
a Valongo dia 15 de maio 
para uma visita guiada ao 
percurso pedestre do rega-
dio da Ponte Ferreira.

BREVES

cio das funções, uma vez 
que “o voluntariado não se 
improvisa, aprende-se”.
O BLVCV é um espaço de 
encontro entre pessoas 
que desejam ser voluntá-
rias e organizações pro-
motoras de voluntariado. 
Atualmente, o BLVCV conta 
com mais de 100 volun-
tários disponíveis para 
integrar projetos nas áreas 
do ambiente, da proteção 
civil, das artes e da cultu-
ra. Os voluntários podem 
também participar em pro-
jetos dirigidos a crianças e 
jovens em risco, a seniores 
em situação de isolamen-
to e a deficientes, e ainda 
apoiar colónias balneares 
para crianças e seniores. 
A Plataforma Solidária de 
Valongo e o Programa de 
Ação Sénior são alguns dos 
projetos que contam com 
o apoio do BLVCV, que 
também está ao serviço 
das instituições particulares 
de solidariedade social de 
Valongo.
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EDITAL  N.º 99/2013
REUNIÃO DE 13/12/2013
1. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do Senhor 
Vereador eleito pela CDU, Sr. 
Adriano Ribeiro, aprovar o lança-
mento da derrama sobre o lucro 
tributável a cobrar no ano 2014;
2. Deliberou por maioria, com 
um voto contra do Senhor 
Vereador eleito pela CDU, Sr. 
Adriano Ribeiro a adjudicação do 
concurso público com publica-
ção no Jornal Oficial da União 
Europeia para a prestação de 
serviços de recolha de resíduos 
sólidos urbanos, varredura e ou-
tros serviços de higiene urbana 
no concelho de Valongo, pelo 
período de 36 meses;
3. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo PSD/
PPM, Dr. João Paulo Baltazar, 
Dr.ª Trindade Vale, Dr. Manuel 
Nogueira dos Santos e Eng.º 
Hélio Rebelo, e uma abstenção 
do Senhor Vereador eleito pelo 
CDU, Sr. Adriano Ribeiro, aprovar 
o cancelamento da inscrição da 
Autarquia como membro da 
APESB – Associação Portugue-
sa de Engenharia Sanitária e 
Ambiental;
4. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o projeto “O meu 
Eco-Sistema” – renovação do 
protocolo para 2013 e defini-
ção quanto à continuidade do 
mesmo;

EDITAL  N.º 103/2013
REUNIÃO DE 18/12/2013
1. Deliberou por unanimidade, 

aprovar a celebração de contrato 
de comodato para cedência par-
cial das instalações da desativa-
da Escola Primária da Lomba, na 
União das Freguesia de Campo 
e Sobrado;
2. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do Senhor Ve-
reador eleito pela CDU, Sr. Adria-
no Ribeiro, aprovar a designação 
do Fiscal Único para a Vallis 
Habita, E.M.;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a atribuição de despesas 
de representação aos titulares 
de cargos dirigentes de direção 
intermédia de 2º grau – ano 
2014;
4. Deliberou por unanimida-
de, aprovar a adjudicação do 
fornecimento de um sistema 
unificado de comunicações VOIP 
para o Município de Valongo;
5. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a ordem de execução 
de obras de conservação do 
processo n.º 1095-OC/1973, em 
nome de Domingos da Silva 
Gandra;
6. Deliberou por unanimidade, 
aceitar o donativo de respon-
sabilidade social empresarial da 
WIPPYTEX, Lda. 

EDITAL  N.º 109/2013
REUNIÃO DE  27/12/2013
1. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo PSD/
PPM, Dr. João Paulo Baltazar, 
Dr.ª Trindade Vale, Dr. Manuel 
Nogueira dos Santos e Eng.º 
Hélio Rebelo, e com um voto 
contra do Senhor Vereador eleito 
pela CDU, Sr. Adriano Ribeiro, 
aprovar o procedimento por 
ajuste direto para a realização 
de recolha de resíduos urbanos, 
varredura e outros serviços de 
higiene urbana no concelho de 
Valongo;
2. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do Senhor Ve-
reador eleito pela CDU, Sr. Adria-
no Ribeiro, aprovar a proposta 
de alteração do projeto “Horta-
-à-Porta” – Hortas Biológicas da 
Região do Porto – Proposta de 
adesão; 
3. Deliberou por unanimidade 
aprovar a prorrogação de prazo 
de execução da obra de insta-
lação de reguladores de fluxo 
energético luminoso da rede de 
IP do concelho;

4. Deliberou por unanimidade, 
autorizar a alteração da denomi-
nação da firma titular da licença 
de táxi n.º 18 – Guilhermina 
Marques & Filhos, Unipessoal, 
Lda.; 
5. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a alteração da sinaliza-
ção da Travessa dos Bacelos na 
freguesia de Valongo – Trânsito 
proibido a veículos de largura 
superior a 1,80m;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a alteração de sinali-
zação de trânsito na Rua das 
lousas em Valongo;
7. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o projeto de arranjos 
exteriores envolventes à Igreja 
Matriz de Ermesinde;
8. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo PSD/
PPM, Dr. João Paulo Baltazar, 
Dr.ª Trindade Vale, Dr. Manuel 
Nogueira dos Santos e Eng.º Hé-
lio Rebelo, e com uma absten-
ção do Senhor Vereador eleito 
pela CDU, Sr. Adriano Ribeiro, 
aprovar o cálculo da 1ª situação 
de revisão de preços de carácter 
definitivo da empreitada de 
“Requalificação e Ampliação – 
Escola da Retorta – Campos”, e 
ratificação do despacho exarado 
em 2011.12.05;
9. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a prestação de apoio 
na beneficiação do espaço do 
Instituto do Bom Pastor – Erme-
sinde. 

EDITAL  N.º 06/2014
REUNIÃO DE 06/01/2014
1. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos Se-
nhores Vereadores eleitos pelo 
PPD/PSD-PPM, Dr. João Paulo 
Baltazar, Dr.ª Trindade Vale, Dr. 
Manuel Nogueira dos Santos e 
Eng.º Hélio Rebelo, e um voto 
contra do Senhor Vereador eleito 
pela CDU, Adriano Ribeiro, apro-
var as grandes opções do plano, 
orçamento e mapa de pessoal 
para o ano 2014;
2. Deliberou por maioria, com 
um voto contra do Senhor Ve-
reador eleito pela CDU, Adriano 
Ribeiro, aprovar o procedimento 
por ajuste direto para a reali-
zação de serviços de recolha 
de resíduos sólidos urbanos, 
varredura e outros serviços de 
higiene urbana no concelho de 

Valongo – Ratificação da decisão 
de adjudicação da decisão de 
aprovação da minuta do contra-
to e restante documentação.

EDITAL  N.º 15/2014
REUNIÃO DE 15/01/2014
1. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 71-
OC/2012, em nome de ZON TV 
Cabo Portugal, S.A. – Local: Rua 
Monte da Bela, Travessa Monte 
da Bela e Avenida Eng.º Duarte 
Pacheco, Ermesinde – Receção 
provisória das obras de urbaniza-
ção e redução da caução;
2. Deliberou por unanimidade, 
aprova o processo de obras n.º 
344-OC/2002, em nome de 
Artur José Monteiro Ferreira – 
Local: Rua da Mina, 285, Campo 
– Declaração de caducidade 
da licença administrativa para 
construção de armazém;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo de obras 
n.º 32-OC/2013, em nome de 
Maria Margarida Moreira Sousa 
Monteiro – Local: Rua Vallis 
Longus, Campo – Adequação do 
perfil viário da Rua Vallis Longus 
ao perfil definido no âmbito do 
processo de revisão do PDM;
4. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o Contrato Social de 
Desenvolvimento Social – CLDS+ 
- Aprovação da entidade coor-
denadora local de parceria e da 
coordenadora técnica CLDS+.

EDITAL  N.º 16/2014
REUNIÃO DE 22/01/2014
1. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João 
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. 
Maria da Trindade Morgado do 
Vale, Dr. Manuel Marques No-
gueira dos Santos e Eng.º Hélio 
Fernando da Silva Rebelo, e um 
voto contra do senhor vereador 
eleito pela CDU Ariano Soares 
Ribeiro, aprovar a aquisição de 
serviços de auditoria externa. 
2. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o Regulamento Interno 
dos Fundos de Maneio – Criação 
de Findo de Maneio;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 845-
OC/1968 em nome de Domin-
gos da Silva Gandra. Rua de 
Macau, n.ºs 90 e 92, Ermesinde 
– Execução de obras de conser-
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vação necessárias à correção de 
más condições de segurança e 
salubridade;
4. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 431-
OC/2006 em nome de Urbesin-
de – Investimentos Imobiliários, 
Lda., Rua Miguel Torga, n.º 30, 
lote 12, Ermesinde – Execução 
de obras necessárias à correção 
de más condições de segurança 
e salubridade;
5. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o processo n.º 
19/2013(17) em nome de Ana 
Maria Monteiro Costa, Rua 
Padre Miguel Paupério do Vale, 
n.º 792, Valongo – Ordem de 
execução de obras de conser-
vação necessárias à correção de 
más condições de segurança e 
salubridade;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 334-
OC/2006 em nome de Banco 
Invest, S.A., Rua Monte da Bela, 
n.º 270, Ermesinde – Declaração 
de caducidade da licença admi-
nistrativa / reconhecimento de 
interesse na conclusão da obra;
7. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o processo 200-
OC/2008 em nome de Neves 
& Rio – Construção, Compra 
e Venda de Imóveis, Lda., Rua 
Afonso Lopes Vieira, n.ºs 227, 
233 e 239 (lote 9), Ermesin-
de – Declaração de caducidade 
da admissão de comunicação 
prévia (moradia bifamiliar);
8. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de fixação de 
preço relativo a futuras propos-
tas do IEFP – centro de Emprego 
e Formação Profissional do Porto 
para a aquisição de serviços de 
cedência de espaços/instalações 
para formação profissional e 
serviços conexos relativo a per-
cursos de formação modular;
9. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o contrato local de 
desenvolvimento social + CLDS+ 
- Pedido de alteração ao plano 
de ação do projeto Valongo 55/
CLDS+/POR;
10. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 75-
OC/2012 em nome de Azevedo, 
Diamantino, Ramos & Rodri-
gues, Lda., Rua de Goa e Rua 
D. Afonso Henriques, Ermesinde 
– Declaração de caducidade do 
processo;
11. Deliberou por unanimidade, 

aprovar a interrupção de trânsito 
– Prova de ciclocross – Campo e 
Sobrado. 

EDITAL  N.º 17/2014
REUNIÃO DE 29/01/2014
1. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João 
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. 
Maria da Trindade Morgado do 
Vale, Dr. Manuel Marques No-
gueira dos Santos e Eng.º Hélio 
Fernando da Silva Rebelo, e um 
voto contra do senhor vereador 
eleito pela CDU Adriano Soares 
Ribeiro, aprovar a aquisição de 
serviços de auditoria externa; 
2. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o Regulamento Interno 
dos Fundos de Maneio – Criação 
de Fundo de Maneio;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 845-
OC/1968 em nome de Domin-
gos da Silva Gandra. Rua de 
Macau, n.ºs 90 e 92, Ermesinde 
– Execução de obras de conser-
vação necessárias à correção de 
más condições de segurança e 
salubridade;
4. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 431-
OC/2006 em nome de Urbesin-
de – Investimentos Imobiliários, 
Lda., Rua Miguel Torga, n.º 30, 
lote 12, Ermesinde – Execução 
de obras necessárias à correção 
de más condições de segurança 
e salubridade;
5. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 19/2013 
(17) em nome de Ana Maria 
Monteiro Costa, Rua Padre 
Miguel Paupério do Vale, n.º 
792, Valongo – Ordem de 
execução de obras de conser-
vação necessárias à correção de 
más condições de segurança e 
salubridade;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 334-
OC/2006 em nome de Banco 
Invest, S.A., Rua Monte da Bela, 
n.º 270, Ermesinde – Declaração 
de caducidade da licença admi-
nistrativa / reconhecimento de 
interesse na conclusão da obra;
7. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o processo 200-
OC/2008 em nome de Neves 
& Rio – Construção, Compra 
e Venda de Imóveis, Lda., Rua 
Afonso Lopes Vieira, n.ºs 227, 

233 e 239 (lote 9), Ermesin-
de – Declaração de caducidade 
da admissão de comunicação 
prévia (moradia bifamiliar);
8. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de fixação de 
preço relativo a futuras propos-
tas do IEFP – centro de Emprego 
e Formação Profissional do Porto 
para a aquisição de serviços de 
cedência de espaços/instalações 
para formação profissional e 
serviços conexos relativo a per-
cursos de formação modular;
9. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o contrato local de de-
senvolvimento social + - CLDS+ 
- Pedido de alteração ao plano 
de ação do projeto Valongo 55/
CLDS+/POR – Não participou 
na votação a senhora vereadora 
eleita pelo PSD/PPM Dra. Maria 
da Trindade Morgado do Vale 
por fazer parte dos corpos so-
ciais de uma das instituições; 
10. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 75-
OC/2012 em nome de Azevedo, 
Diamantino, Ramos & Rodri-
gues, Lda., Rua de Goa e Rua 
D. Afonso Henriques, Ermesinde 
– Declaração de caducidade do 
processo;
11. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a licença de táxi n.º 036 
– Táxis Mário Alves & Quintas, 
Lda. – Averbamento da nova 
viatura Citroen C-ELYSEE matrí-
cula 91-OE-68;
12. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a alteração da localiza-
ção dos postos de transforma-
ção - Eficiência energética da 
iluminação pública no município 
de Valongo, instalação de re-
guladores de fluxo luminoso na 
rede IP do concelho; 
13. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o estudo de sinaliza-
ção vertical e horizontal para 
colocação de passadeira pedonal 
na Rua de Santo André com a 
Travessa de Santos André, na 
freguesia de Campo e Sobrado. 

EDITAL  N.º 23/2014
REUNIÃO DE 05/02/2014
1. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a alteração do dia da 
realização das reuniões ordiná-
rias da Câmara Municipal; 
2. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 11-
L/1999 em nome de Ferseque 
– Sociedade de Construções e 

Comércio, Lda., Rua do Calvário 
e Rua António Sérgio – Campo 
– Declaração de caducidade da 
licença administrativa e opera-
ção de loteamento;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 155-
OC/2000 em nome de Vitorino 
Moreira Teles, Rua Miguel Bom-
barda, n.º 732 – Ermesinde – 
Execução de obras necessárias 
à correção de más condições de 
segurança do imóvel;
4. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 16-
L/2001 em nome de António 
Fernando Peixoto Araújo, Rua 
das Passarias - Alfena – Execu-
ção pela Câmara Municipal das 
obras de urbanização em falta, 
em substituição do loteador;
5. Deliberou por unanimidade, 
aprovar as Medidas de seguran-
ça nas escolas – Escola da Aze-
nha, em Campo – Aprovação 
de estudo de sinalização vertical 
para a Travessa do Parque 
Infantil e Rua de S. Paulo, em 
Campo;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a interrupção de trânsito 
- Troféu Regional de Enduro – 
2º Enduro Valongo;
7. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o pedido de atribuição 
de lugar de estacionamen-
to privativo para pessoa com 
mobilidade condicionada – Maria 
Margarida dos Santos Almeida 
Namorado; 
8. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo de lotea-
mento n.º 4-L/2005 em nome 
de Domingos António Ascensão 
Lima, Rua da Bela, Ermesinde 
– Receção definitiva das obras 
de urbanização e libertação da 
caução.

EDITAL  N.º 24/2014
REUNIÃO DE 13/02/2014
1. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a atribuição de auxílios 
económicos para alimentação – 
Ação Social Escolar; 
2. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 131-
OC/2010 em nome de Reciva-
longo – Gestão de Resíduos, 
Lda., Lugar do Vale da Cobra 
– Sobrado – Receção provisó-
ria das obras de urbanização e 
redução da caução;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 47-
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OC/2009 em nome Casa do 
Povo de Ermesinde, Praça 1º 
de Maio – Ermesinde – Decla-
ração de caducidade da licença 
administrativa para a ampliação 
de edifício;
4. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o processo n.º 
2-OC/2010 em nome de José 
Maria de Almeida, Travessa 
Nova Quinta dos Muros – Cam-
po e Sobrado – Declaração de 
caducidade do processo;
5. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o processo n.º 
112-OC/2012 em nome de 
João Ribeiro – Construções, 
Lda., Avenida Primavera e Rua 
Particular da Costa – Ermesinde 
– Declaração de caducidade do 
processo;
6. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o alargamento e 
remodelação da rede de ARP do 
cemitério de Sobrado – Campo 
e Sobrado – Autorização para 
elaboração do estudo pelos 
serviços camarários;
7. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a pintura de passadeira 
pedonal na Avenida 25 de Abril 
– Valongo; 
8. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a pintura de duas passa-
deiras pedonais e colocação de 
redutores de velocidade na Rua 
de Ermesinde, junto ao Externa-
to Maria Drost;
9. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a execução de passa-
deira sobrelevada na Rua da 
Suavinha – Valongo;
10.  Deliberou por unanimidade, 
aprovar a alteração da sinaliza-
ção na Travessa da Rampinha 
do Vilar – Campo e Sobrado – 
aprovação de implementação de 
sinal de estacionamento proibido 
(C15).

EDITAL  N.º 25/2014
REUNIÃO DE 20/02/2014
1. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do Senhor Ve-
reador eleito pela CDU, Adriano 
Ribeiro, aprovar a proposta 
de prorrogação do contrato-
-promessa de arrendamento 
celebrado com a EDC – Euro-
pean Design Center; 
2. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do Senhor Ve-
reador eleito pela CDU, Adriano 
Ribeiro, aprovar a proposta de 
celebração de contrato de arren-

damento do 5º piso do edificio 
Faria de Sampaio, em Ermesin-
de, à LIPOR Serviço Intermunici-
palizado de Gestão de Resíduos 
do Grande Porto;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o pedido de atribuição 
de lugar de estacionamento pri-
vativo para pessoa com mobili-
dade condicionada em nome de 
Dimas Acácio Teixeira Ferreira;
4. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a constituição do Conse-
lho Municipal de Educação – 
Mandato Autárquico 2013/2017.

EDITAL  N.º 28/2014
REUNIÃO DE 27/02/2014
1. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de minuta de 
protocolo de parceria a celebrar 
entre o Município de Valongo, 
Junta de Freguesia de Alfena e 
Associação Viver Alfena; 
2. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de adicional 
ao contrato de comodato cele-
brado entre a Câmara Municipal 
de Valongo e o Rancho Santo 
André de Sobrado;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a venda de madeira 
variada oriunda de abates e der-
rubes de árvores ornamentais;
4. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João 
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. 
Maria da Trindade Morgado do 
Vale, Dr. Manuel Marques No-
gueira dos Santos e Eng.º Hélio 
Fernando da Silva Rebelo, e um 
voto contra do senhor vereador 
eleito pela CDU Adriano Soares 
Ribeiro, aprovar a abertura 
de procedimentos concursais 
para provimento dos cargos de 
direção intermédia de 2º grau 
e proposta de constituição dos 
respetivos júris, para efeitos de 
designação por parte da Assem-
bleia Municipal;
5. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 579-
OC/1999, em nome de Luís de 
Sousa Carneiro, Rua Florbela 
Espanca, n.ºs 78 e 84, Ermesin-
de – declaração de caducidade 
da licença administrativa;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 115-
OC/2009, em nome de Manuel 
Carneiro & Bessa, Lda., Rua de 
Baguim, n.ºs 666 e 670 (lote 2), 

Alfena – declaração de caduci-
dade da admissão de comunica-
ção prévia (moradia unifamiliar);
7. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 41-
OC/1979, em nome de Luciano 
Gomes de Almeida, Rua da Gan-
dra, n.º 3 e Rua de Angola, n.ºs 
5 e 17, Ermesinde – execução de 
obras necessárias à correção de 
más condições de segurança do 
imóvel;
8. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 355-
OC/1980, em nome de Manuel 
da Silva Moreira, Rua Joaquim 
Fernandes dos Santos, n.ºs 85, 
93 e 103, Ermesinde – ordem de 
execução de obras de conser-
vação necessárias à correção de 
más condições de segurança e 
salubridade;
9. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta para coloca-
ção de passadeira pedonal na 
Rua da Escola Secundária, na 
freguesia de Alfena;
10. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a autorização de exe-
cução dos trabalhos assumidos 
pela autarquia para arranjos 
exteriores do Espaço Musicultural 
de Campo;

EDITAL  N.º 31/2014
REUNIÃO DE 13/03/2014
1. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João 
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. 
Maria da Trindade Morgado do 
Vale, Dr. Manuel Marques No-
gueira dos Santos e Eng.º Hélio 
Fernando da Silva Rebelo, e um 
voto contra do senhor vereador 
eleito pela CDU Adriano Soares 
Ribeiro, aprovar a proposta do 
plano e orçamento para 2014 da 
empresa municipal Vallis Habita, 
E.M.; 
2. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João 
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. 
Maria da Trindade Morgado do 
Vale, Dr. Manuel Marques No-
gueira dos Santos e Eng.º Hélio 
Fernando da Silva Rebelo, e um 
voto contra do senhor vereador 
eleito pela CDU Adriano Soares 
Ribeiro, aprovar a 1ª Alteração 
do orçamento e 1ª alteração das 
grandes opções do plano, do 

ano 2014;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a resolução e abertura 
de concurso público para a con-
cessão do direito à ocupação e 
exploração de um quiosque sito 
na Praça Machado dos Santos 
em Valongo;
4. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. 
João Paulo Rodrigues Baltazar, 
Dra. Maria da Trindade Morgado 
do Vale, Dr. Manuel Marques 
Nogueira dos Santos e Eng.º 
Hélio Fernando da Silva Rebelo, 
aprovar a abertura de Conta 
Bancária;
5. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João 
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. 
Maria da Trindade Morgado do 
Vale, Dr. Manuel Marques No-
gueira dos Santos e Eng.º Hélio 
Fernando da Silva Rebelo, e um 
voto contra do senhor vereador 
eleito pela CDU Adriano Soares 
Ribeiro, aprovar o procedimento 
por ajuste direto para a reali-
zação de serviços de recolha 
de resíduos sólidos urbanos, 
varredura e outros serviços de 
higiene urbana no concelho de 
Valongo;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o protocolo utilização – 
Pavilhão desportivo da escola EB 
2.3 de Alfena;
7. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a atribuição de auxílios 
económicos para alimentação - 
Ação Social Escolar;
8. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de criação 
do conselho local de ação e 
participação sénior – CLAPS e 
respetivo regulamento;
9. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a segunda alteração ao 
protocolo de colaboração entre 
o Município de Valongo e o 
Ginásio Active Place - Gestão de 
Espaços Desportivos, Unip. Ld.ª;
10. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o protocolo entre o 
Município de Valongo e a Área 
Metropolitana do Porto no âm-
bito do Programa Metropolitano 
de Emergência Social da Área 
Metropolitana do Porto (PMES-
-AMP) – Ratificação e Projeto 
de Regulamento Municipal para 



BOLETIM MUNICIPAL DE VALONGO . MAIO 2014

“Atribuição de Apoio Financeiro a 
Agregados Familiares Carencia-
dos no âmbito do PMES - AMP”;
11. Deliberou por unanimida-
de, aprovar a Mostra de Teatro 
Amador 2014;
12. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o pedido de atribuição 
de lugar de estacionamento 
privativo para pessoa com mo-
bilidade condicionada – António 
Joaquim Pinto Magalhães;
13. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a transmissão da licença 
de táxi n.º 18 para a empresa 
Táxis Rodoporto, Ldª.;
14. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a construção, conserva-
ção e reparação de arruamentos 
e passeios: Espaço Multiusos de 
Alfena. Interrupção da Rua do 
Rego, em Alfena – Alteração da 
sinalização vertical existente;
15.Deliberou por unanimida-
de, aprovar a autorização para 
elaboração do estudo pelos 
serviços camarários - Edifício 
de arrumos, sanitários e acesso 
mecânico ao cemitério de 
Valongo;
16. Deliberou por unanimida-
de, aprovar a autorização para 
elaboração do estudo pelos ser-
viços camarários - Reformulação 
do espaço interior do edifício 
sede da Junta de Freguesia de 
Valongo;
17. Deliberou por unanimida-
de, aprovar a autorização para 
elaboração do estudo pelos ser-
viços camarários para instalação 
da feira semanal da freguesia de 
Valongo;
18. Deliberou por maioria, 
com quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João 
Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. 
Maria da Trindade Morgado do 
Vale, Dr. Manuel Marques No-
gueira dos Santos e Eng.º Hélio 
Fernando da Silva Rebelo, e um 
voto contra do senhor vereador 
eleito pela CDU Adriano Soares 
Ribeiro, aprovar o procedimento 
por ajuste direto para a reali-
zação de serviços de recolha 
de resíduos sólidos urbanos, 
varredura e outros serviços de 
higiene urbana no concelho de 
Valongo – Adjudicação.

EDITAL  N.º 32/2014
REUNIÃO DE 20/03/2014
1. Deliberou por maioria, com 

uma abstenção do senhor ve-
reador eleito pela CDU Adriano 
Soares Ribeiro, aprovar o Orça-
mento Participativo Jovem de 
Valongo (OPJV); 
2. Deliberou por unanimida-
de, aprovar a autorização para 
elaboração do estudo pelos 
serviços camarários do projeto 
de requalificação e ampliação 
do cemitério de Sobrado, na 
Freguesia de Campo/Sobrado;
3. Deliberou por unanimida-
de, aprovar a autorização para 
elaboração de projetos pelos 
serviços camarários – Nova Cen-
tralidade de Sobrado:
1ª fase – requalificação do largo 
do Passal
2ª fase – construção do Parque 
Urbano;
4. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a 1ª situação de revisão 
de preços de caráter provisório 
da instalação de reguladores de 
fluxo luminoso na rede de IP do 
concelho da eficiência energética 
na iluminação pública;
5. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 10/2010 
(07) – Aldeia de Couce, Rua 
de Couce – Aldeia de Couce, 
Valongo – execução de obras 
necessárias à correção das más 
condições de segurança e salu-
bridade (casa 3);

EDITAL  N.º 33/2014
REUNIÃO DE 27/03/2014
1. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos senhores 
vereadores eleitos pelo PSD/
PPM, Dr. João Paulo Rodrigues 
Baltazar, Dr. Manuel Marques 
Nogueira dos Santos e Eng.º 
Hélio Fernando da Silva Rebelo 
e Dr. César Jorge da Silva Vas-
concelos, e um voto contra do 
senhor vereador eleito pela CDU 
Adriano Soares Ribeiro, aprovar 
a 2ª alteração do orçamento e 
2ª alteração das grandes opções 
do plano, do ano 2014; 
2. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 411-
OC/2006 em nome de José 
Francisco Silva Carneiro, Rua 
Campo do Corgo, n.ºs 61 e 65 
(lote 11) – Alfena - declaração 
de caducidade da admissão de 
comunicação prévia;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 418-
OC/2006 em nome de Constru-
ções e Imobiliária, Altino Ribeiro, 

Ld.ª, Rua Alves Redol, n.ºs 45 e 
47 (lote 9) – Ermesinde - Rua 
Alves Redol, n.ºs 45 e 47 (lote 
9) – Ermesinde;
4. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o Processo n.º 
33/2013(07), em nome de 
Helder Teixeira, Rua Lopes das 
Neves – Valongo - Execução de 
obras de conservação da laje de 
cobertura do posto de transfor-
mação;
5. Deliberou por maioria, com 
um voto contra do senhor ve-
reador eleito pela CDU Adriano 
Soares Ribeiro, aprovar o pro-
cesso n.º 5/2014 (07), em nome 
de Alberto José Almeida, Gaveto 
da Avenida Eng.º Duarte Pa-
checo e Rua Heróis de Angola – 
Ermesinde - Execução de obras 
de conservação necessárias à 
correção das más condições de 
segurança existentes no muro;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 407-
OC/1998 em nome de Arnaldo 
Moreira Rodrigues, Rua Central 
de Balselhas – Campo - Pro-
posta de obras de demolição de 
imóvel;
7. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de adesão 
do Município de Valongo à Rede 
Portuguesa de Cidades Saudá-
veis;
8. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o protocolo de 
colaboração, Construções e 
Pavimentações – Valongo, Rua 
da Lagoela - Águas Pluviais e 
Calcetamento;
9. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do senhor ve-
reador eleito pela CDU Adriano 
Soares Ribeiro, aprovar o Corte 
de relva e podas no Centro de 
Acolhimento Mãe d’Água;

EDITAL  N.º 38/2014
REUNIÃO DE 03/04/2014
1. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do senhor ve-
reador eleito pela CDU, Adriano 
Soares Ribeiro, aprovar o relató-
rio de gestão da Vallis Habita do 
ano 2013; 
2. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dra. 
Maria Trindade Vale, Dr. Manuel 
Marques Nogueira dos Santos, 
Eng.º Hélio Fernando da Silva 
Rebelo e Dra. Ana Isabel Pereira 

e um voto contra do senhor ve-
reador da CDU, Adriano Soares 
Ribeiro, aprovar a aplicação do 
resultado líquido da Vallis Habita 
do ano 2013;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a constituição de uma 
comissão de acompanhamento 
à renegociação da concessão 
dos serviços de águas e sanea-
mento;
4. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dra. 
Maria Trindade Vale, Dr. Manuel 
Marques Nogueira dos Santos, 
Eng.º Hélio Fernando da Silva 
Rebelo e Dra. Ana Isabel Pereira 
e um voto contra do senhor ve-
reador da CDU, Adriano Soares 
Ribeiro, aprovar a 3ª Alteração 
do orçamento e 3ª alteração das 
grandes opções do plano, do 
ano 2014;
5. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dra. 
Maria Trindade Vale, Dr. Manuel 
Marques Nogueira dos Santos, 
Eng.º Hélio Fernando da Silva 
Rebelo e Dra. Ana Isabel Pereira 
e um voto contra do senhor 
vereador da CDU, Adriano Soa-
res Ribeiro, aprovar a aquisição 
de serviços para atualização da 
fundamentação económico-
-financeira das taxas munici-
pais e para preparação de um 
regulamento único de liquidação 
e cobrança de taxas;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de protocolo 
de colaboração entre o Municí-
pio de Valongo e a Universidade 
Sénior dos Rotary de Valongo.

EDITAL  N.º 43/2014
REUNIÃO DE 10/04/2014
1. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de abertu-
ra, discussão e preparação dos 
acordos de execução com as 
Juntas de Freguesia previstos no 
art.º 133º da Lei n.º 75/2013, de 
12/09; 
2. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a atribuição de auxílios 
económicos para alimentação - 
Ação Social Escolar;
3. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de criação 
do Serviço de Informação e 
Mediação para Pessoas com 
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BOAS
CONTAS
ORÇAMENTO DE 2014
O Plano e Orçamen-
to para 2014 tem o 
montante global de 
32.498.757 euros, o 
que representa uma 
redução de 22,54 
por cento em relação 
a 2013. As Grandes 
Opções do Plano (GOP) 
totalizam 7.659.827 
euros. A adesão da au-
tarquia ao Programa de 
Apoio à Economia Lo-
cal (PAEL), ao qual está 
subjacente o cumpri-
mento de um Plano de 
Ajustamento Financei-
ro, condiciona de forma 
radical a margem de 
atuação do executivo 
camarário. O orçamen-
to deste ano está ainda 
mais comprometido 
devido à diminuição 
das transferências da 
Administração Central 
para as autarquias no 
Orçamento de Estado 
para 2014, no valor de 
256.871 euros.

CONTAS DE 2013
A Câmara Municipal 
de Valongo fechou o 
ano de 2013 com um 
resultado líquido nega-
tivo de 5.446.739,34 €, 
com custos e perdas no 
valor de 37.717.989,68 
€ e proveitos e ga-
nhos no montante de 
32.271.250,34 €. Estes 
valores justificam-
-se pela diminuição 
de impostos, taxas, 
proveitos e ganhos 
extraordinários, asso-
ciados ao aumento do 
custo das mercadorias 
vendidas e matérias 
consumidas, custos 
com pessoal e outros 
custos operacionais.

Deficiência ou Incapacidade” - 
SIM-PD;
4. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o Plano Municipal para a 
Igualdade;
5. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o Conselho Municipal da 
Juventude de Valongo - Apre-
ciação Pública do Projeto de 
Regulamento;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo de obras 
nº 124-OC/2010 em nome 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Valongo - Avenida 5 de Outu-
bro – Valongo - Declaração de 
caducidade do ato que aprovou 
o projeto de arquitetura;
7. Deliberou por unanimida-
de, aprovar a remodelação da 
Casa da Quinta da Paróquia 
de S. Martinho do Campo para 
a instalação do Clube Sénior 
Reintegrar - Autorização para 
elaboração de projetos pelos 
serviços camarários.

EDITAL  N.º 43/2014
REUNIÃO DE 10/04/2014
1. Deliberou por maioria, com 
quatro abstenções dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. 
João Paulo Rodrigues Baltazar, 
Dra. Maria da Trindade Morgado 
do Vale, Dr. Manuel Marques 
Nogueira dos Santos e Eng.º 
Hélio Fernando da Silva Rebelo, 
e uma abstenção do senhor ve-
reador eleito pela CDU, Adriano 
Soares Ribeiro, aprovar a aber-
tura de um período de discus-
são pública da revisão do Plano 
Diretor Municipal de Valongo; 
2. Deliberou por maioria, com 
um voto contra do senhor ve-
reador eleito pela CDU, Adriano 
Soares Ribeiro, aprovar a pres-
tação de Contas do Município de 
Valongo do ano 2013;
3. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do senhor ve-
reador eleito pela CDU, Adriano 
Soares Ribeiro aprovar o docu-
mento de Prestação de Contas 
de 2013, dos SMAES;
4. Deliberou por unanimida-
de, aprovar o processo n.º 
32/2013(07) em nome de 
Bernardino Ribeiro Marinho, Rua 
da Serra, n.º 2390 – Alfena - 
execução de obras de conser-
vação necessárias à correção de 
más condições de segurança e 

salubridade do imóvel;
5. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a representação do 
Município no Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas de 
Alfena;
6. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a atribuição de auxí-
lios económicos para Livros e 
Material Escolar – Joana Manso 
Castanheira Cruz;
7. Deliberou por maioria, com 
uma abstenção do senhor 
vereador eleito pela CDU 
Adriano Soares Ribeiro, aprovar 
a proposta de atribuição de 
subsídio à Confraria do Senhor 
dos Passos de Valongo;
8. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de coope-
ração “CRE_Porto” – Renovação 
para 2014;
9. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a alteração de sinaliza-
ção de trânsito na Rua São João 
e Rua Bom Samaritano, em 
Ermesinde;
10. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a alteração da sinaliza-
ção vertical no cruzamento da 
Rua do Carvalhal com a Rua 
da Palmilheira, na Freguesia de 
Ermesinde;
11. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de Regula-
mento Interno para o Campo de 
Férias – TOK’AMEXER VALON-
GO;
12. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o Projeto Educativo 
Municipal de Valongo;
13. Deliberou por unanimi-
dade, aprovar o processo n.º 
1/2014(07) em nome de Maria 
Fernanda Oliveira Baltarejo, Rua 
1.º de Maio, n.º 602, r/ chão 
esq.º - Campo e Sobrado, Vis-
toria de segurança e salubrida-
de/ordem de execução de obras 
de conservação; 
14. Deliberou por unanimi-
dade, aprovar o processo n.º 
1024/1969 em nome de Com-
petra - Cooperativa de Constru-
ções do Pessoal dos Transportes 
Coletivos, SCRL, Rua Álvares 
Cabral, n.º 27 ( lote 40 ) – Va-
longo - Vistoria de segurança e 
salubridade/ordem de execução 
de obras necessárias à correção 
de más condições de segurança 
e salubridade;
15. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 628-
OC/1982 em nome de Carlos 

Gonçalves da Rocha Ribeiro, Rua 
D. António Castro Meireles, n.ºs 
200 a 220 e Rua da Igreja, n.ºs 
36 a 46 – Ermesinde - Vistoria 
de segurança e salubridade/
ordem de execução de obras 
de conservação necessárias à 
correção de más condições de 
segurança e salubridade;
16. Deliberou por unanimidade, 
aprovar o processo n.º 129-
OC/1997 em nome de Máximo 
Solo – Sociedade de Investi-
mentos Imobiliários, Ld.ª, Rua 
Eng.º Armando Magalhães, n.º 
274 - 5.º frente – Ermesin-
de - Vistoria de segurança e 
salubridade/ordem de execução 
de obras de conservação;
17. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta para coloca-
ção de passadeira pedonal na 
Rua Santo André, em Sobrado, 
na freguesia de Campo e So-
brado - Anulação da deliberação 
tomada sobre o assunto em 
reunião de 2014.01.29 - Aprova-
ção da proposta de sinalização 
vertical e horizontal;
18. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de colocação 
de sinalização vertical – trânsito 
proibido – dias de feira exceto 
moradores, Largo do Passal e 
arruamentos adjacentes em So-
brado, na freguesia de Campo e 
Sobrado;
19. Deliberou por unanimidade, 
aprovar a licença de táxi n.º 
02 – António Monteiro & C.ª, 
Lda. - Pedido de substituição de 
viatura;
20. Deliberou por maioria, 
com quatro votos contra dos/a 
senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PS, Presidente da 
Câmara Dr. José Manuel Pereira 
Ribeiro, Vice-Presidente Eng.º 
José Augusto Sobral Pires, Dr.ª 
Luísa Maria Correia de Oliveira e 
Dr. Orlando Gaspar Rodrigues, 
e com quatro votos contra 
dos/a senhores/a vereadores/a 
eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. 
João Paulo Rodrigues Baltazar, 
Dra. Maria da Trindade Morgado 
do Vale, Dr. Manuel Marques 
Nogueira dos Santos e Eng.º 
Hélio Fernando da Silva Rebelo, 
reprovar a proposta de delibera-
ção, apresentada pelo vereador 
eleito pela CDU, Senhor Adriano 
Ribeiro, contra a privatização ou 
concessão a privados da Metro 
do Porto e da STCP.



BOLETIM MUNICIPAL DE VALONGO . MAIO 2014

Pvalo
n
g
o

p
l
u
r
a
l

O atual executivo municipal acaba de comple-
tar 6 meses de governação. Ainda será cedo 
para fazer um balanço da ação política da 
maioria eleita nas últimas autárquicas. A ruino-
sa situação financeira deixada pelos 20 anos 
de gestão irresponsável da direita no concelho 
é, sem dúvida, uma ferida de difícil cicatrização.

Existem, porém, outras mazelas no nosso 
concelho. É certo que vêm do passado. Mas já 
se percebeu que a nova governação não lhes 
está a dar a devida atenção. 

Logo nas propostas de Orçamento para 
2014 e GOP ficou claro que, para já, a maioria 
PS não tem a vontade ou a capacidade política 
para dar resposta assertiva aos graves proble-
mas da população.

O BE esteve empenhado na sua denúncia 
durante a campanha eleitoral. Aliás, continua 
a fazê-lo na Assembleia Municipal, mas sem 
respostas do lado da nossa Câmara.  

Gostaríamos, por isso, de partilhar com os 
munícipes algumas das questões que nos 
preocupam e a que urge dar resposta urgente. 
A saber:

Num concelho com 7 mil casas devolutas e 
cerca de mil famílias com pedidos de habita-
ção pendentes, pondera o executivo instituir a 
Bolsa Municipal de Habitação (BMH)?

Pondera o executivo integrar na BMH as de-
zenas de empreendimentos inacabados? Em 
caso negativo, qual a solução para os prédios 
em causa?

Pondera o executivo recorrer aos fundos co-
munitários do QREN 2014-2020 para reabilitar 
os prédios inacabados/degradados?

Para quando a reabilitação dos espaços 
públicos degradados nas várias freguesias?

Teremos a funcionar o Conselho Municipal 
da Juventude? E para quando a instalação da 
Casa da Juventude?

As urgências do Hospital de Valongo sempre 
vão encerrar? O que pensa fazer o executivo?

Independentemente da situação do 
nosso país e em particular do Con-
celho de Valongo, a JP olha o futuro 
com positivismo, identificando as 
condições necessárias para que o seu 
contributo seja sempre o melhor e 
maior, e está ciente que a qualidade 
do papel que se propõe realizar é 
condição necessária para o cresci-
mento, e sucesso desta Juventude 
Politica em Valongo.

A recente equipa liderada por Tiago 
Dionísio, com apenas 3 meses de 
existência já se destaca pelo exce-
lente trabalho que tem realizado, 
quer por Valongo (com eventos de 
solidariedade e ajudas ao crescimen-
to cultural) quer pela JP, cooperando 
no crescimento desta organização 
política, tendo criando a nova imagem 
da JP Nacional, pela mão da Vice-
-Presidente Anna Coutinho.

Neste momento a JP Valongo, co-
labora com o CDS-PP, na organização 
dos eventos a realizar no Distrito do 
Porto por ocasião do aniversário dos 
40 anos do CDS-PP em Portugal.

A Juventude Popular de Valongo 
pretende aproveitar o conhecimento 
do passado e a experiência do pre-
sente para repensar um futuro para os 
jovens do Concelho de Valongo.

Esta equipa vai continuar com este 
papel activo e dinâmico na sociedade, 
com a certeza que serão uma mais-
-valia para o futuro e sucesso deste 
Concelho.

Junte-se a esta equipa e faça a 
diferença.

Visite-nos no Facebook - www.face-
book.com/JuventudePopularValongo

Ao longo dos últimos meses, em resultado dos 
contactos realizados com instituições, coleti-
vidades e grupos de cidadãos que lhes têm 
manifestado os seus problemas e angústias, 
os eleitos da CDU apresentaram nos órgãos 
autárquicos que integram diversas propostas, 
recomendações e moções em prol dos interes-
ses das populações do Concelho.

Desde os problemas mais simples até aos 
casos mais complexos, temos assumido 
posições e defendido o que achamos ser do 
interesse comum, não deixando de criticar 
medidas que visam piorar as condições de 
vida das populações. Continuaremos a insistir 
por uma maior transparência dos resultados 
apresentados, mas estamos prontos a ajudar a 
encontrar as melhores soluções para as diferen-
tes situações que se nos deparam.

O problema recentemente surgido, com a 
intenção da Câmara de cancelar o protocolo 
existente com as IPSS para fornecimento das 
refeições escolares, obrigou os eleitos da CDU a 
um estudo aprofundado para tentar com-
preender as razões que levaram a autarquia 
a esta posição. Dada a preocupação que 
esta decisão acarreta, procuramos conciliar a 
necessidade da autarquia acautelar a gestão 
de dinheiros públicos, com o ponto de vista 
daqueles que no concelho de Valongo prestam 
um serviço social sem fins lucrativos.

Através do nosso contacto direto com 
as direções das IPSS em causa, foi possível 
recomendar ao executivo que encetasse um 
diálogo que parecia difícil, de modo a salva-
guardar o interesse público, do Município e 
das Instituições, no sentido de serem definidas 
novas competências e responsabilidades de 
ambas as partes, servindo de base para o 
estabelecimento de um novo protocolo de 
fornecimento de refeições escolares. Apesar de 
ainda não se saber o resultado final, pensamos 
ter contribuído para que no futuro processos 
idênticos sejam melhor conduzidos.

BLOCO DE ESQUERDA
OS EXECUTIVOS PARTEM,
OS PROBLEMAS FICAM…

NUNO MONTEIRO

CDS-PP
JUVENTUDE POPULAR DE VALONGO 
PREOCUPA-SE COM O FUTURO,  
E POR ISSO, DETERMINA A SUA  
POSIÇÃO NO PRESENTE.

ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA

CDU
CDU ESTÁ A FAZER 
A DIFERENÇA EM VALONGO

GRUPO MUNICIPAL



No próximo dia 25 de maio, os Portu-
gueses serão chamados a votar para 
eleger um novo Parlamento Europeu. 
Tradicionalmente, as eleições euro-
peias não geram grande participação. 
No entanto, chegou a hora de todos 
compreendermos que grande parte 
da solução para a grave crise social, 
económica e financeira que atraves-
samos se encontra no plano europeu. 
Por isso, estas eleições europeias têm 
relevância europeia, mas também 
grande relevância nacional e local. 

Precisamos de instituições euro-
peias que promovam o bem-estar das 
populações e que adotem o primado 
das pessoas e não da economia. Não 
sairemos desta crise sem uma política 
efetiva de crescimento económico e 
de emprego, num quadro de coesão 
e solidariedade nacional e europeia! 

Precisamos de uma Europa que 
promova um desenvolvimento re-
gional e local equilibrado e justo, 
valorizando o papel dos municípios, 
entidades políticas e administrativas 
mais próximas dos cidadãos e dos 
seus problemas. 

Com estas eleições, os portugue-
ses, logo também os valonguenses, 
podem dizer que basta de austerida-
de desmedida, de cortes cegos sem 
qualquer estratégia ou rumo, de um 
governo que aposta sucessivamente 
numa política de empobrecimento e 
de retirada de dignidade às famílias 
portuguesas. 

Está na hora de usar o voto para 
dar à Europa um novo rumo. Porque 
um novo rumo na Europa significará 
um novo rumo para Portugal e para o 
nosso Concelho.

Portugal avança, com segurança, no 
caminho da recuperação. Começa a 
vislumbrar-se luz ao fundo do túnel, 
e agora, mais do que nunca, pre-
cisámos de uma Câmara Municipal 
activa e capaz, que permita alavan-
car localmente aquilo que está a ser 
conseguido a nível nacional. Uma 
Câmara Municipal capaz de atitudes 
e projetos positivos. O PSD de Valon-
go, fruto da experiência que angariou 
ao longo dos anos da sua governa-
ção da Câmara, está numa posição 
privilegiada para ajudar Valongo a 
fazer parte do pelotão da frente do 
Distrito do Porto e de Portugal. Por 
isso mesmo, com os nossos mem-
bros no Executivo e na Assembleia, 
estaremos ao longo deste mandato, 
cada vez mais próximos das popu-
lações, auscultando as suas aspira-
ções e necessidades. Estaremos na 
primeira linha da defesa de Valongo, 
pela positiva, com propostas con-
cretas e sem demagogias. Estare-
mos também atentos a projetos que 
acarinhamos no mandato anterior e 
que, tem sido ignorados pelo execu-
tivo socialista. Não aceitaremos que 
projetos importantes relacionados 
com a nossa identidade cultural, 
como a candidatura das Bugiadas a 
Património Imaterial da Humanidade, 
não seja alvo de ação determinada 
por parte do PS que, esqueceu as 
datas e os compromissos assumidos 
publicamente. Enfim, onde o PS vê 
um balanço positivo de 100 dias de 
governação, o PSD vê com preocu-
pação um PS perdido e sem visão 
estratégica. Valongo merece melhor!

Depois da Reorganização Administra-
tiva levada a efeito a Lei 75/2013, de 
12 de Setembro, que entrou em vigor 
no passado mês de Setembro, veio 
instituir um novo regime jurídico para 
as autarquias locais. 

Anteriormente, além das reduzidas 
atribuições próprias previstas na lei, as 
juntas de freguesia apenas possuíam 
competência para actuar nas matérias 
que lhes fossem administrativamente 
delegadas pelas câmaras municipais, 
através de protocolo celebrado entre 
ambas as partes. 

Esta nova lei vem alterar por com-
pleto este cenário, estabelecendo uma 
delegação automática de competências 
das câmaras municipais nas juntas de 
freguesia, em matérias como a gestão 
de espaços verdes, a limpeza das ruas 
e espaços públicos, a gestão de feiras 
e mercados, a realização de pequenas 
reparações nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico, entre outras.

A verdade é que, independentemen-
te das dúvidas que a aplicação desta 
nova lei possa suscitar, a importância 
das freguesias como órgãos autár-
quicos que mantêm uma relação de 
proximidade com as populações e 
que lhes permite assumirem-se como 
agentes activos do progresso, comba-
tendo as assimetrias, as desigualdades 
e promovendo o desenvolvimento 
económico, social e cultural, justifica 
que os municípios estabeleçam com as 
freguesias, um diálogo profícuo sobre 
esta matéria, porque ao fazê-lo estão 
a dar um excelente exemplo à socie-
dade, de como o interesse das popu-
lações, deve prevalecer sobre qualquer 
outro interesse. 

ESTE ESPAÇO DE OPINIÃO

É DA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DE CADA

UMA DAS FORÇAS POLÍTICAS REPRESENTADAS

NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO
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A Câmara Municipal de Valongo 
promove pela 1º vez a realização de 
um Mercado Oitocentista, um evento 
que pretende a recriação histórica do 
primeiro mercado 
de Valongo, da 
primeira metade 
do séc. XIX.
Tendo como pal-
co o núcleo his-
tórico da cidade, 
a Praça Machado 
dos Santos, esta 
1.ª edição regis-
tará recriações e 
animações histó-
ricas de episódios 
de ocupação da 
vila e devasta-
ção do mercado 
pelas tropas mi-
guelistas durante 
as lutas liberais. O mercado terá 
animação de rua característica da 
época, com a presença de associa-
ções culturais do concelho, que irão 
espalhar a boa disposição.
No mesmo fim de semana e com 

o intuito de dar destaque a dois 
produtos de excelência do nosso 
concelho, a afamada regueifa e o 
biscoito, a Câmara Municipal de Va-

longo organiza de 
13 a 15 de Junho, 
no Largo do Cen-
tenário – A Feira 
do Regueifa e 
do Biscoito. Esta 
feira será abri-
lhantada também 
por alguns alunos 
da Escola Secun-
dária de Valongo 
que irão brindar 
os visitantes 
com momentos 
relacionados com 
o fabrico e venda 
da tradicional 
regueifa e ainda 

o sucesso do projeto BiscoiTOP.
A câmara promoverá também pela 
primeira vez um concurso para 
eleger a melhor regueifa estando 
prevista para domingo de tarde co-
bertura televisiva deste evento.
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Câmara promove Feira da Regueifa  
e do Biscoito e Mercado Oitocentista

Mostra de Teatro Amador
encerra com “Vivenciar...”
A Mostra de Teatro Amador de Valongo 
termina com a peça Vivenciar… que será 
apresentada a 24 de maio, no Fórum 
Cultural de Ermesinde. O espetáculo foi 
criado exclusivamente para o encerra-
mento da Mostra e será levado a palco 
por atores formados pelo ENTREtan-
to Teatro, sob a orientação de Júnior 
Sampaio. No encerramento do certame 
serão também atribuídos os prémios 
que vão distinguir as categorias: melhor 
espetáculo de teatro, melhor ator, me-
lhor atriz, melhor luminotecnia, melhor 
figurino, melhor cenografia, melhor 
encenação e melhor música/sonoplastia. 

Os vencedores serão galardoados com 
uma peça em lousa.
A Mostra de Teatro Amador de 2014 
arrancou a 27 de março, Dia Mundial 
do Teatro, com a apresentação da 
peça “Sexo em Paz”, pelo ENTREtanto 
Teatro, companhia de teatro profissional 
residente em Valongo.
A Mostra de Teatro Amador inclui 14 
espetáculos de associações valonguen-
ses. Os bilhetes custam 2,5€ e podem 
ser reservados através dos telefones  
222 402 033 ou 932 292 652. O espetá-
culo de encerramento é gratuito, sendo 
apenas necessário reservar os bilhetes.

FEIRA DA REGUEIFA E DO BISCOITO 
E MERCADO OITOCENTISTA

13, 14 E 15 DE JUNHO
LARGO DE CENTENÁRIO 

E PRAÇA MACHADO DOS SANTOS
VALONGO

A REGUEIFA E O BISCOITO 
SÃO INDISSOCIÁVEIS 

DA HISTÓRIA 
DO CONCELHO, 

QUE EM TEMPOS 
FOI O PRINCIPAL 
FORNECEDOR 

DE PÃO 
 DO PORTO. 


