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JERÓNIMO MARTINS ANUNCIA
NOVO INVESTIMENTO NO CONCELHO
P09

INAUGURADO EM ALFENA MAIOR
E MAIS MODERNO CENTRO LOGÍSTICO DO PAÍS

INAUGURADOS RELVADOS SINTÉTICOS DOS ESTÁDIOS DE ERMESINDE E DE CAMPO

CONCLUÍDA REDE DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESPORTIVOS
EM TODAS AS FREGUESIAS
P44

Gostaria de ler um livro
que a Biblioteca Municipal não tem?

Faça a sua sugestão!

LER
NÃO
CUSTA
NA DA...
Ainda não é leitor?!
Inscreva-se na Biblioteca Municipal de Valongo, nos Polos de Leitura do Centro Cultural de Alfena e da Vila Beatriz em Ermesinde
ou nos Espaços do Cidadão de Sobrado, do Centro Cultural de Campo, da Travagem - Ermesinde e da Câmara Municipal.
O Município de Valongo investe no acesso à leitura. Todas as sugestões serão avaliadas e a aquisição dos livros será feita em função
da disponibilidade financeira do Município e da relevância da obra para o fundo documental da Biblioteca.
Descubra o catálogo online das Bibliotecas de Valongo através do endereço http://valongo.bibliopolis.info/ e requisite os seus livros
favoritos onde for mais conveniente.

Mais informação:

www.cm-valongo.pt • facebook.com/municipio.valongo
Biblioteca@cm-valongo.pt • 224 219 270/1/2/3 • 939 030 527

03 / EDITORIAL

Continuar a mudança com mais esperança!

JOSÉ MANUEL RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

No dia 1 de outubro de 2017, os Valonguenses renovaram, de forma expressiva,
o contrato de governação para continuarmos a mudar Valongo.
Sabemos que vamos conseguir fazer
do nosso concelho um exemplo em Portugal, pois já o somos em muitas áreas,
mas não basta a paixão e dedicação que
todos os dias colocamos no que fazemos,
quer os responsáveis políticos autárquicos quer os funcionários municipais, é
necessário que a comunidade nos ajude
e sobretudo compreenda o que fazemos,
mesmo quando determinadas decisões
não agradam a todos. O tempo demonstrará a justeza e o sentido estratégico das
decisões do presente.
Desde a reeleição continuamos a con-

cretizar os compromissos assumidos com
os cidadãos.
Concluímos a substituição de toda a
rede de iluminação pública por tecnologia
LED. Passamos a poupar mais, a ter mais
luz e mais segurança em todas as ruas.
Reforçamos em 50% o Fundo Municipal de Emergência Social de Apoio às
famílias mais carenciadas e reforçamos
o programa gratuito de envelhecimento
ativo ASA que já envolve mais de meio
milhar de seniores de todo o concelho.
Triplicamos para mais de 9.000 o número de leitores nas bibliotecas públicas
desde 2014 através do programa “Ler
não custa nada” que permite a qualquer
cidadão ler sem ter que gastar dinheiro
em livros.
Implementamos um ambicioso programa de combate ao insucesso escolar.
Duplicamos o número de bolsas de apoio
a estudantes universitários do concelho.
Reduzimos em 40% o custo semanal do
programa de férias escolares Tok’a Mexer
e alargamo-lo ao mês de agosto, respondendo às necessidades das famílias.
Abrimos o primeiro Centro de Cidadania Digital em Ermesinde direcionado a
jovens que não trabalham nem estudam.
Aumentamos em 50% o Orçamento
participativo jovem abrindo-o a projetos
intergeracionais que juntam a irreverência

A decisão dos eleitores

ABÍLIO VILAS BOAS
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE VALONGO

No passado dia 1 de outubro os cidadãos de todo o País foram chamados
a votar para escolher os seus representantes autárquicos nos destinos da vida
dos Concelhos, por mais um período de
quatro anos.
Quis o povo aqui em Valongo, através
de uma votação expressiva que eu Abílio

Vilas Boas me mantivesse no cargo de
Presidente da Assembleia Municipal e o
Presidente da Câmara, Dr. José Manuel
Ribeiro continuasse o seu trabalho desenvolvido no mandato anterior.
Agradeço a confiança demonstrada e
tudo farei para continuar a merecer esse
crédito, mantendo uma posição apartidária, respeitando a opinião de todos, sabendo ouvir com imparcialidade e tentando apaziguar os tumultos que por vezes
se geram no calor da discussão. Pretendo
sempre ser transparente nas decisões
que assumo, dando razão a quem a
tem, e reconhecer os meus erros se os
tiver. É meu propósito estar ao serviço
dos munícipes do Concelho, cumprindo
a minha obrigação na responsabilidade
que assumi. Espero poder estar à altura
do cargo que ocupo e desempenho, por
mais este quadriénio.
Com o novo figurino na representação

dos mais jovens com a experiência dos
mais seniores.
Reforçamos o apoio às coletividades
para formação desportiva dos jovens.
Abrimos o primeiro Centro de Trail
Running da Área Metropolitana do Porto
(AMP) nas nossas serras, que se junta ao
primeiro Centro de BTT na região.
Arrancamos com o plano de mobilidade e acessibilidade para todos que
nos próximos 3 anos vai tornar o nosso
concelho mais inclusivo. Já estamos no
terreno com um plano de recarregamento de tapete betuminoso em dezenas de
ruas de todas as freguesias.
Conseguimos um acordo com a
concessionária privada da água e saneamento que garante atualizações do
tarifário, que nos vão manter como um
dos 5 municípios da Área Metropolitana
com a água mais barata. Vamos resolver
assim um processo que se arrastava há
10 anos, eliminando o risco de mais um
processo em Tribunal para indemnizar a
empresa.
Estamos no bom caminho e estamos certos que com humildade e muito
trabalho conseguiremos ultrapassar os
obstáculos que temos pela frente.
Um bem-haja a todos os concidadãos
de Alfena, Campo, Ermesinde, Sobrado e
Valongo!

da Câmara e Assembleia Municipais, estamos perante a possibilidade de viragem
de atitudes e pensamento, com uma forte
aposta no desenvolvimento e progresso do município de Valongo. Para tal foi
pedido um sacrifício a quem tem melhores
condições económicas, possibilitando uma
redistribuição do montante a conseguir
mais justa e igualitária por todos.
Esta medida vai permitir resolver, de
modo faseado, problemas antigos que
não conseguiam encontrar solução até
aos dias de hoje e projetar outros que
engrandeçam e deem bem-estar aos
munícipes do Concelho. Por outro lado,
serão um atrativo para gentes de outras
paragens visitarem estas terras, conhecendo e desfrutando o que temos de
melhor, assim como poderem optar por
residir entre nós.
Com a coragem desta decisão, mãos à
obra que trabalho não falta.

BOLETIM MUNICIPAL DE VALONGO · ABRIL 2018

José Manuel Ribeiro
reeleito com 57,31% dos votos
A cerimónia de instalação dos novos
órgãos autárquicos do Município de
Valongo (Câmara Municipal e Assembleia Municipal) realizou-se no dia
11 de outubro, no Fórum Cultural de
Ermesinde. Nas eleições autárquicas
de 1 de outubro, José Manuel Ribeiro
foi reeleito Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, tendo também
sido eleitos nas listas do PS, os vereadores Ana Maria Rodrigues, Orlando Rodrigues, Paulo Esteves Ferreira,
Manuela Duarte e José Delgado. Pelo
PSD, foram eleitos Luís Ramalho,
Rosa Maria Rocha e Alberto Neto.
“Nós pedimos um voto de confiança à população e a população,
de forma expressiva, correspondeu.
Deu-nos uma força muito grande”,
agradeceu o autarca, garantindo
que continuará “a aposta na transparência, no rigor, no respeito e no
diálogo”.
“Será possível fazer mais pela qua-

SABIA QUE?

lidade de vida. Vamos empenhar-nos nos nossos compromissos, mas
também estamos disponíveis para
avaliar todas as propostas de todos
quantos foram a votos. Todas as
boas ideias, se servirem a comunidade, devem ser implementadas,
essa é que é a boa prática política.
Quem é eleito deve comportar-se
como inquilino e não como proprietário da coisa pública”, disse.
“Fui eleito para ser o presidente
de todos, dos que votam e dos que
não votam”, acrescentou José Manuel Ribeiro, destacando como um
dos principais pilares deste mandato
o reforço da cidadania, para que
os munícipes compreendam como
funciona a vida local e o poder que
têm.
No discurso de tomada de posse,
o Presidente da Câmara salientou
ainda a importância do concelho,
que é o 26.º maior do país em

José Manuel Ribeiro foi também reeleito
membro efetivo do Conselho Geral da
Associação Nacional de Municípios Portugueses.

termos de população, e a sua relevância em termos metropolitanos.
“O desafio neste concelho é muito
grande. Numa área metropolitana é
difícil contrariar a atracão do centro e o Porto tem uma marca forte.
Temos que olhar para essa realidade
e tirar daí o maior proveito possível.
Não nos resignamos a ser uma periferia, temos personalidade própria”,
concluiu.
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José Manuel Ribeiro nasceu no Porto em 1971. Licenciado em Relações Internacionais, é técnico sénior na Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) desde 1999.
Foi Deputado à Assembleia da República nas X (2006-2007)) e XI Legislaturas (2009-2011), e
Vereador sem Pelouros na Câmara Municipal de Valongo entre 1998 e 2005. Tomou posse pela
primeira vez como presidente da Câmara Municipal de Valongo a 17 de outubro de 2013.
Pelouros: Proteção Civil, Planeamento Estratégico e Captação de Investimento, Inovação, Internacionalização, Finanças Municipais, Gabinete Jurídico, Ambiente, Cidadania e Saúde.

Ana Maria Rodrigues nasceu em Moçambique em 1960 e vive em Ermesinde. Licenciou-se em
Engenharia Civil, na opção de Estruturas, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
em 1993. Antes de ser eleita, desempenhou ainda as funções Diretora de Serviços de Emprego e
Formação Profissional.
Pelouros: Cultura |Turismo | Recursos Humanos | Informação e Apoio aos Munícipes

Orlando Rodrigues nasceu em 1963. É natural de Campo, onde reside. É professor, com Mestrado
em Administração Escolar. Exerceu funções de Diretor do Agrupamento de Escolas de Campo.
Exerceu as funções de Vereador na Câmara Municipal de Valongo, no mandato 2013-17, tendo
assumido os pelouros da Educação, Juventude e Desporto.
Pelouros: Educação | Empreendedorismo Social | Juventude

Paulo Esteves Ferreira nasceu em setembro de 1972. Natural de Valongo, licenciou-se em Engenharia Civil, no Instituto Superior de Engenharia do Porto e é membro da Ordem dos Engenheiros. Em 2013, assumiu funções de adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Valongo.
Pelouros: Obras Municipais | Financiamentos Comunitários e Mobilidade | Licenciamento de
Obras Particulares | Fiscalização | Desporto

Manuela Duarte nasceu em julho de 1952. Natural de Bonfim, Porto, reside em Alfena há 31 anos.
Concluiu, em 1971, o curso da Escola do Magistério Primário do Porto. Dos 34 anos de carreira,
passou 15 a lecionar na Escola do Xisto em Alfena, recurso do Concelho de Valongo, na área da
Deficiência.
Pelouros: Ação Social | Habitação Social

José Delgado nasceu em Março de 1963, em Sobrado, freguesia onde reside. Aos 12 anos, começou a trabalhar. É empresário do ramo do mobiliário, com fábrica própria e lojas. Integrou o
Executivo da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, desde 2013, como presidente substituto,
Tesoureiro.
Pelouros: Logística

Luís Ramalho nasceu em 1977. É natural de Ermesinde, cidade onde foi presidente de junta de
Freguesia entre 2009 e 2017. É licenciado em Psicopedagogia e pós-graduado em Gestão Autárquica Avançada.

Rosa Maria Rocha nasceu em 1957. Reside em Valongo desde os 18 meses. Licenciada em Direito
pela Universidade de Coimbra e doutorada pela Universidade Portucalense é professora no Instituto Politécnico do Porto. Foi vereadora na Câmara Municipal de Valongo e líder da bancada do
PSD na Assembleia Municipal.

Alberto Neto nasceu em 1969. É natural de Ermesinde, mas reside em Alfena, onde exerce a sua
atividade profissional. Licenciado em Direito, é advogado e empresário.
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Abílio Vilas Boas reeleito
Presidente da Assembleia Municipal
Para a Assembleia Municipal o PS
elegeu 15 candidatos: Abílio Vilas Boas,
Armando Baltazar, Catarina Lobo,
António Queijo Barbosa, Miguel Cardoso, Cátia Lima, Fernando Ferreira,
António César Ferreira, Esperança
Teixeira, Agostinho Barbosa Silvestre,
Hugo Padilha, Anabela Sousa, Manuel
Ramos Melo, Joaquim Moreira e Ana
Carina Silva. Pela Coligação Unidos Por
Todos foram eleitos nove membros:
Alexandre Teixeira, Miguel Santos,

Arnaldo Soares
Presidente
da Junta de Alfena

Maria Trindade Vale, Daniel Felgueiras,
Hélio Rebelo, Ana Isabel Pereira, Tiago
Ferreira Dionísio, Daniel Gonçalves e
Paula Cristina Moreira. A CDU elegeu
César Ferreira e Sónia Sousa e o Bloco
de Esquerda, António Monteiro. Integram também a Assembleia Municipal
os presidentes de Junta de Alfena,
Arnaldo Soares (Unidos por Alfena), de
Campo e Sobrado, Alfredo Sousa (PS),
de Ermesinde, João Morgado (PS) e de
Valongo, Ivo Vale Neves (PS).

Alfredo Sousa

Finalizada a cerimónia de tomada de
posse, realizou-se a primeira sessão da
nova Assembleia Municipal de Valongo,
tendo sido eleita a nova Mesa da Assembleia. Abílio Vilas Boas foi reeleito
Presidente da Assembleia Municipal.
António Queijo Barbosa e Cátia Lima
foram eleitos respetivamente primeiro
e segundo secretários. A lista sufragada por voto secreto foi aprovada por
maioria, com 18 votos a favor, dois
contra e sete em branco.

João Morgado

Presidente da Junta
Presidente da Junta
de Freguesia de Campo e Sobrado de Freguesia de Ermesinde

Ivo Vale Neves
Presidente da Junta
de Freguesia de Valongo
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Resultados eleitorais - Câmara Municipal

Resultados eleitorais - Assembleias de Freguesia

Resultados eleitorais - Assembleia Municipal
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Parque das Serras do Porto, com Valongo na
presidência, prepara plano de gestão participativo
José Manuel Ribeiro assumiu a presidência do Parque
das Serras do Porto, no dia
28 de novembro de 2017,
no auditório da Biblioteca
Municipal de Gondomar
que acolheu a instalação e
tomada de posse dos membros da Assembleia-Geral e
do Conselho Executivo para
o ano de 2018.
A 4 de janeiro, o Município
de Paredes acolheu a reunião da equipa técnica dos
estudos prévios do plano
de gestão do Parque das
Serras do Porto, que integra
6 mil hectares de área de
paisagem protegida de
âmbito regional criada em
2017. Entretanto, a Associação de Municípios Parque
das Serras do Porto começou a promover um amplo
processo participativo com

vista à elaboração do Plano
de Gestão, aberto a todos
os atores e à comunidade
local. A primeira sessão
deste processo de construção do Plano de Gestão do
Parque das Serras do Porto
realizou-se a 23 de fevereiro
na Escola Básica da Azenha,
em Campo, e decorreu com
elevado nível de adesão, contando com várias
dezenas de participantes e
intervenções pertinentes.
Prevenção de incêndios,
segurança, vigilância, despoluição dos rios e acessibilidades foram algumas das
questões abordadas.
“Estamos a construir um
plano estratégico que será
um documento guia, o GPS,
para os próximos 20 anos de
gestão do Parque das Serras
do Porto, esta autêntica

infraestrutura verde metropolitana que será um legado
para o futuro. Com este
conhecimento profundo, com
uma agenda e compromissos
comuns vamos ter uma belíssima gestão. Vamo-nos concentrar no que é fundamental
e naquilo que nos une que
é o amor por estas Serras”,
considera José Manuel Ribeiro. O processo conta com
a coordenação da arquiteta
paisagista Teresa Andresen,
envolvendo também uma
equipa da Universidade de
Aveiro, liderada pelo Professor
José Carlos Mota.
A fase participativa estará
concluída até ao final do
ano, altura em que será
possível estabelecer acordos
de compromisso e parceria
entre os diferentes atores do
território, autarcas, associa-

ções, empresas, proprietários, etc.
O Parque das Serras do
Porto apresenta-se também
como um campo de estudo
e intervenção com elevado
potencial. Assim, no dia 28
de fevereiro, a Faculdade de
Ciências da Universidade do
Porto, a Associação de Municípios Parque das Serras do
Porto e os municípios que a
integram – Gondomar, Paredes e Valongo assinaram um
Protocolo de Colaboração
para a realização de estágios,
dissertações de mestrado e
teses de doutoramento com
incidência no Parque das
Serras do Porto.
Esta cerimónia realizou-se no Museu Municipal de
Valongo, que acolhe provisoriamente a sede do Parque
das Serras do Porto.
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“Iremos aqui
abrir a nossa
fábrica de
massas frescas”
Pedro Soares dos Santos

Presidente do Conselho de Administração
da Jerónimo Martins

Jerónimo Martins anuncia construção
de nova fábrica no concelho
O presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins, Pedro
Soares dos Santos, anunciou que o
grupo vai construir uma fábrica de
massas frescas em Alfena.
Iremos aqui abrir a nossa fábrica de
massas frescas”, afirmou o presidente
do grupo, na inauguração do maior e
mais moderno centro logístico da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce,
numa cerimónia que contou com a
presença do primeiro-ministro.
Por sua vez, António Costa disse
que o investimento nesta plataforma

logística e na nova unidade fabril “é
um sinal de confiança no país”.
Já o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, afirmou:
“Vamos receber mais um investimento muito importante para nós, que
somos uma terra de padeiros”. O
autarca salientou também a relação
de confiança com o Grupo Jerónimo
Martins. “Continuem a investir no País
e no concelho de Valongo que nós
agradecemos”, referiu José Manuel
Ribeiro, que ofereceu aos administradores da empresa uma regueifa

alusiva aos 225 anos do Grupo Jerónimo Martins.
O centro logístico de Alfena implicou
um investimento de 75 milhões de
euros, tem 450 colaboradores diretos
e 300 pessoas externas (segurança,
limpeza, motoristas, etc). Conta com
300 fornecedores por dia e abastece
200 lojas Pingo Doce e Recheio, e
tem uma área de 100 mil metros quadrados. Além dos armazéns e dos 170
cais de carga, dispõe de uma creche/
infantário com capacidade para 80
crianças.
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Assinados acordos “de segunda geração”
para delegação das competências
nas freguesias
A Câmara Municipal de Valongo e a
Juntas de Freguesia de Alfena, Campo/
Sobrado, Ermesinde e Valongo assinaram os acordos “de segunda geração”
para a delegação das competências
(varredura, manutenção de espaços
verdes e pequenas reparações nas
escolas).
Considerando o atual mandato (20172021), o valor global dos acordos que

resultaram do “encontro de vontades”
com as juntas de freguesia ascende a
mais de 6.061.665,48€ (valor que inclui
verbas e recursos humanos).
Assim, as juntas de freguesia passarão a ser responsáveis pela limpeza e
manutenção de áreas verdes até aqui
a cargo do Município, designadamente o Parque Urbano de Ermesinde e o
Corredor Ecológico de Valongo, entre

outros. No que concerne às pequenas
reparações nas salas escolares do 1.º
ciclo foram incluídos também os refeitórios, que até agora não estavam.
“Com estes acordos que são melhores
que os anteriores ganhamos todos, ganha a limpeza das nossas ruas, ganham
os nossos jardins e as nossas escolas.
Ganha a comunidade”, considerou José
Manuel Ribeiro.

Cimeira das Áreas Metropolitanas de Lisboa
e Porto debate descentralização
de competências
O Presidente da Câmara Municipal de Valongo participou na
1ª Cimeira das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, que
se realizou em Queluz (Sintra) para debater temas como a
descentralização, os transportes e a mobilidade e a preparação do quadro de financiamento Portugal 2030. José
Manuel Ribeiro apelou ao Primeiro-ministro para que “exista
coragem no Governo da República para discriminar positivamente os territórios metropolitanos que necessitam de justiça nos equipamentos públicos, como as escolas secundárias
e básicas que ficaram esquecidas ao longo dos anos, como
sucede em Valongo”.
Pela primeira vez estiveram reunidos todos os autarcas
das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto num evento
com o objetivo de constituir um fórum de discussão e análise das realidades locais metropolitanas, com vista à recolha
de propostas e contributos para apresentar ao Governo.
O Primeiro-Ministro, António Costa, felicitou os autarcas
das Áreas Metropolitanas, pelo entendimento alcançado em
matérias, por vezes complicadas, tendo em vista a negociação de um processo de descentralização para o reforço
das competências e dos meios das Áreas Metropolitanas de
Lisboa e do Porto.
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Município Valongo iluminado
a 100% com tecnologia LED
O processo de substituição da iluminação pública a 100% por tecnologia LED
está concluído em todas as freguesias
do concelho do Valongo. No âmbito
do Contrato de Eficiência Energética
celebrado entre o Município de Valongo
e a EDP Comercial, foram substituídas
em Valongo 16.000 luminárias, inclusive
os cerca de 5.000 pontos de iluminação pública que foram desligados em
2012. O Presidente da Câmara Municipal
de Valongo, depois de devidamente
formado para o efeito, fez questão de
substituir a primeira luminária, na Rua
Rodrigues de Freitas, junto à Estação
da CP, em Ermesinde. De seguida, o
autarca acompanhou os trabalhos em

curso nas freguesias de Alfena, Valongo, Campo e Sobrado.
A tenologia LED permitirá uma redução do consumo de energia em mais
de 60%. O contrato com a EDP no valor
de 6,2 milhões de euros tem a duração
de 16 anos, sendo que o investimento
inicial será pago com as poupanças
futuras. Estima-se uma poupança anual
no valor de 600 mil euros. “Este projeto
vem dar resposta a um dos maiores
anseios da população, aumentando o
sentimento de segurança na via pública,
com uma solução inovadora, económica, mais eficiente e amiga do ambiente”, salientou o autarca, referindo que
além da redução da fatura energética, a

tecnologia LED permite diminuir os custos de manutenção, reduz as emissões
de CO2 e minimiza os desperdícios de
luz. “Temos muito orgulho em ser o primeiro Município da Área Metropolitana
a implementar este sistema inovador,
que nos permitiu resolver um problema
sem custos acrescidos para o erário
público”, concluiu José Manuel Ribeiro,
acrescentando que a eficiência energética já está a começar a ser aplicada
nos equipamentos municipais, como
pavilhões e piscinas, estando também
a ser estudada a substituição da frota
automóvel do Município de Valongo por
veículos elétricos e híbridos.

INVESTIMENTO POR FREGUESIA
ALFENA: 1,2 M€ · 2.557 LUMINÁRIAS
CAMPO / SOBRADO: 2,0 M€ · 4.099 LUMINÁRIAS
ERMESINDE: 2,3 M€ · 4.716 LUMINÁRIAS
VALONGO: 2,1 M€ · 4.529 LUMINÁRIAS
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Antigo Cinema de Alfena vai ser reabilitado
O antigo Cinema de Alfena vai ser
reabilitado e colocado ao serviço da
comunidade. O ato público de assinatura do Contrato de Comodato e
Parceria entre o Município de Valongo e a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Vicente de Alfena
realizou-se no dia 12 de agosto nas
instalações do antigo cinema, localizado na Rua do Centro Social. O

Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro, e o
Pároco de Alfena, Manuel Fernando
Silva, firmaram o contrato.
Este acordo tem como objetivo a
reabilitação do antigo Cinema de
Alfena para utilização pública. As
obras de beneficiação têm um custo
estimado de 240.000,00€.
O Município de Valongo pretende

assim colmatar uma necessidade
da freguesia de Alfena, dotando-a
de um equipamento cultural multifunções, apto para teatro, cinema,
espetáculos e demais atividades culturais, com uma capacidade de 500
lugares sentados, passando este a
ser o equipamento cultural com a
maior capacidade do concelho de
Valongo.

Inaugurada nova Alameda de Campo
A Nova Alameda de Campo foi
inaugurada no dia 29 de julho pelo
saudoso Bispo do Porto, D. António
Francisco dos Santos, entretanto falecido. A cerimónia contou também com
as presenças do Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José Manuel
Ribeiro, bem como do Presidente da
União de Freguesias de Campo e Sobrado, Alfredo Sousa, e do Pároco de
Campo, José Macedo. Esta empreitada

que implicou um investimento público
superior a 350 mil euros incluiu o desvio da estrada, a construção de novos
muros de contenção, a criação de uma
ampla área pedonal em frente à Igreja
Paroquial e a criação de 200 lugares
de estacionamento. Além da nova
Alameda, o projeto global denominado Centro Cívico de Campo inclui o
Espaço Multiusos em frente à Junta de
Freguesia de Campo e a transformação

dos jardins da Quinta do Passal numa
zona de lazer de fruição pública. No
âmbito deste projeto, estão também
em curso as obras para a construção
de uma horta pedagógica e de um
pomar comunitário, que se inserem
num espaço verde de 6 hectares cedido ao Município de Valongo e à Junta
de Freguesia de Campo e Sobrado em
regime de comodato pela Diocese do
Porto.
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Ministro da Educação elogia
intervenção da Câmara de Valongo
na Secundária de Ermesinde
A convite do Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, o Ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
visitou as obras da Escola Secundária de Ermesinde, que deverão ficar
concluídas em novembro. Trata-se de
uma obra há muito reivindicada pela
comunidade do concelho de Valongo,
que nos últimos anos lutou incansavelmente pela renovação deste estabelecimento de ensino frequentado por
cerca de 1500 alunos.
O Ministro salientou “a generosidade
e a colaboração estreita com a Câmara
Municipal que possibilitou esta importante intervenção e um grande salto
em termos qualitativos para o percurso
pedagógico dos alunos”. Tiago Brandão Rodrigues disse que no âmbito da
reprogramação do Portugal 2020, estão
a ser preparadas condições para uma
segunda fase de obras que permitam
não só a reabilitação total da Escola
Secundária de Ermesinde, mas também
intervenções noutras escolas.
O projeto foi elaborado em articulação
com a comunidade escolar, designadamente com a Direção do Agrupamento
e a Associação de Pais. Entre outras
intervenções, a empreitada inclui a
requalificação total interior e exterior
dos 3 blocos de aulas; a ampliação do
refeitório e a requalificação da cantina;
o tratamento exterior total do edifício
administrativo; a construção de uma
nova portaria; arranjos exteriores; e a
reformulação dos balneários do pavilhão desportivo.
O investimento é comparticipado em
85% por fundos comunitários, sendo o
remanescente financiado pelo Governo (7,5%) e pelo Município de Valongo
(outros 7,5%).
O custo total da empreitada (projeto,
obra, fiscalização e mobiliário) inicialmente estimado em 3.910.208,50€
acabou por ficar abaixo do previsto.
Atualmente, o valor da adjudicação é
de 3.584.533,23€, verificando-se assim
uma economia de 315.466,77€.

Uma vez que as regras dos Fundos
Comunitários impedem a execução de
trabalhos a mais, este valor será canalizado para as obras na Escola Secundária de Valongo e será utilizado para
tratamento das coberturas para resolver
o problema das infiltrações nas salas de
aula. “Os gestores dos fundos comunitários foram muito claros, ou usávamos
a verba na outra escola mapeada ou

perderíamos a verba para reprogramação de fundos. Nem hesitamos! O
que diriam as pessoas se o presidente
da câmara decidisse abdicar de 315 mil
euros para obras em escolas?”, questionou José Manuel Ribeiro apelando à
compreensão e solidariedade de todos,
pois chove dentro das salas de aula
na Escola Secundária de Valongo e as
obras são urgentes.
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Município promove sensibilização para
a limpeza dos terrenos florestais
O Secretário de Estado da
Proteção Civil, José Artur
Neves participou na campanha de sensibilização para a
limpeza dos terrenos florestais, promovida pelo Município de Valongo. Juntamente
com o Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro, e com
elementos da Proteção Civil,
o Governante colocou os
primeiros avisos, que foram
afixados exatamente nos
locais que têm de ser limpos,
de modo a garantir a segurança de pessoas e bens, em
caso de incêndio.
A Câmara Municipal de Valongo iniciou uma campanha
intensiva para sensibilizar
a população, sobretudo os
detentores de terrenos florestais para efetuarem a limpeza dos mesmos, conforme
estabelece a legislação em
vigor. Os cerca de 200 detentores de 400 parcelas de
terrenos florestais foram notificados formalmente por via
postal, tendo também sido
implementada uma ação

de sensibilização através de
cartazes, que foram afixados
por todo o concelho e difundidos através dos meios de
comunicação e redes sociais.
Os terrenos privados que
devem ser limpos correspondem a uma área total de
230 hectares.
“Valongo é um dos poucos
concelhos no distrito e na
Área Metropolitana do Porto
que está sempre no risco
máximo durante a época
de incêndios, devido às
características geográficas
do nosso Município, com
densas áreas florestais em
contacto com densas áreas
urbanas. O Município está a
desenvolver todos os esforços ao seu alcance, no sentido de cumprir com as suas
obrigações, apostando num
aumento considerável do
investimento na prevenção
e na redução do risco. Vamos fazer cumprir a Lei com
Tolerância Zero para com os
proprietários incumpridores”,
afirmou José Manuel Ribeiro
no início da campanha, ape-

lando ao reforço das verbas
destinadas à prevenção de
incêndios florestais, sobretudo nos territórios onde o
risco é mais elevado.
José Artur Neves elogiou
o trabalho da Autarquia. “É
um trabalho ciclópico mas
absolutamente necessário
e sentimos que estamos
todos mobilizados para que
isto se resolva. Os municípios, neste processo, são
absolutamente fundamentais e, com o seu envol-

vimento, sensibilizando as
populações, com as forças
de segurança também já
no terreno a realizar esse
trabalho vai, seguramente,
ser possível cumprir esta
meta de 15 de março”, disse, frisando que “é obrigatório que os proprietários se
consciencializem de que não
podem estar a provocar o
risco sobre as indústrias, as
pessoas, onde elas residem.
E é esse esforço que estamos a pedir a todos”.

O Trilho Ecológico da Lipor foi oficialmente inaugurado em setembro de 2017. Integrada na Estratégia de promoção da Biodiversidade da LIPOR e Municípios Associados, esta infraestrutura localizada em Ermesinde, no concelho de Valongo, visa aproximar a Comunidade ao Rio Tinto, devolvendo-o à sua população. Na construção do Trilho Ecológico foram utilizadas de cerca de 38 toneladas
de plásticos mistos, 100% reciclados, para a produção dos lancis, pilaretes e mobiliário urbano.
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Inaugurados e requalificados Parques
Infantis em todas as freguesias
Com a inauguração do Parque Infantil
de Campo no passado dia 24 de abril, o
concelho de Valongo passou a dispor de
parques infantis em todas as freguesias.
“Finalmente a Vila de Campo, as suas
crianças e famílias têm o há muito merecido parque infantil. São estas obras que
dão sentido ao nosso trabalho”, salientou
José Manuel Ribeiro, referindo que nos
últimos meses o investimento na construção e recuperação de parques infantis
supera os 200.000 Euros.
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Mais investimento na educação, habitação
Social, regeneração urbana e mobilidade
Já estão no terreno diversos investimentos que visam não
só o reforço da promoção do concelho e o reforço da sua
identidade, mas acima de tudo a melhoria da qualidade
de vida em todas as freguesias do concelho. Destacam-se
aqui as intervenções que resultam deste forte investimento
nas áreas sociais, como a Educação e a Habitação Social,
na regeneração urbana e nas infraestruturas de mobilidade
sustentável e acessível para todos.

Centro Cívico de Campo – Horta Pedagógica e Pomar Comunitário

Obras da Via do Peregrino, entre Ermesinde e Valongo, no âmbito
do PMAT - Plano Municipal de Acessibilidade para Todos
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Construção da Oficina de Promoção
da Regueifa e do Biscoito de Valongo

Construção do novo Parque
Estacionamento da Azenha

Instalação de semáforos limitadores de velocidade
na Rua Senhora do Amparo, em Alfena

Pavimentação da intersecção das ruas de Timor,
Bartolomeu Dias e Manuel Joaquim Fernandes
Santos, em Ermesinde

Colocação de caleiras de drenagem
no Estádio Municipal de Sobrado

Conclusão da nova via de
ligação da Grandra à Costa,
em Sobrado

Pavimentação da Rua Central, em Valongo
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Obras de requalificação nas escolas da Gandra, da Codiceira, de Fijós e do
Susão que incluíram renovação dos pavimentos, casas de banho e cantinas

Pavimentação da Rua Simões
Lopes, em Ermesinde

Pavimentação da Rua
de S. Martinho, em Campo.

Pavimentação da Rua Padre
Avelino Assunção, em Ermesinde

Pavimentação da Rua
Rodrigues Freitas, em Ermesinde

Pavimentação da Travessa
da Bouça da Escola, em Alfena
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Pintura do piso do Pavilhão
Municipal de Valongo

Requalificação e alargamento da
Rua de São Vicente, em Alfena

Requalificação da envolvente do
Empreendimento Municipal do
Barreiro, em Alfena

Pavimentação da Rua e Travessa
do Carvalhal em Ermesinde

Requalificação das zonas exteriores
do Empreendimento de Sampaio,
em Ermesinde
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Expoval 2017 destacou potencialidades
e história do Concelho
De 13 a 17 de setembro, o Município de Valongo em parceria com a
Cooperativa dos Produtores Agrícolas
de Valongo realizou a EXPOVAL-2017,
com o lema “Valongo desde 1836 a
caminhar para o futuro”.
“Temos uma imensa riqueza patrimonial e um enorme potencial humano
nas cidades de Alfena, Ermesinde
e Valongo e nas vilas de Campo e
Sobrado, que mais uma vez demos a
conhecer a largos milhares de visitantes. A EXPOVAL é um evento âncora
do Município de Valongo que se realiza
há mais de duas décadas com uma
periodicidade bianual, contribuindo
para consolidar a estratégia de desenvolvimento económico do Concelho
de Valongo e para afirmar as suas
principais logomarcas territoriais: Serras
e Rios, Regueifa e Biscoitos, Ardósia,

Bugios e Mourisqueiros, Brinquedo
Tradicional Português e Património
Religioso”, salientou o Presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, referindo que “na sua
última edição, em 2015, a EXPOVAL
deu um salto qualitativo, constituindo-se como uma das Mostras de Atividades Económicas com maior impacto na
Área Metropolitana do Porto”.
Com 3.000 metros quadrados de área
expositiva e 120 expositores, durante
cinco dias, o Parque Urbano de Ermesinde foi palco de uma mostra elucidativa daquilo que melhor caracteriza
o concelho de Valongo, que também
neste evento comemorou os seus 180
de História. Além dos standes do tecido
empresarial, na EXPOVAL 2017 destacaram-se as exposições «No Rasto das
Trilobites», «Parque das Serras do Por-

to», «As principais indústrias do Concelho de Valongo entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade
do século XX» e «Marias Paperdolls».
Houve também gastronomia típica,
mostras de trabalho ao vivo (ardósia,
brinquedos e pão) e ainda animação
do recinto com Brinquedos Humanos
Gigantes, pela Associação Cabeças no
Ar e Pés na Terra, e Jogos Tradicionais,
dinamizados pela Associação das Coletividades do Concelho de Valongo. Cuca
Roseta, Amor Electro e Sofia Escobar
foram os destaques da programação
cultural desta edição da EXPOVAL, que
contou com o forte envolvimento das
associações do concelho, designadamente a Banda Musical de São Martinho de Campo, que encerrou a programação do primeiro dia com o concerto
«Do Cinema para a Banda».
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Apresentado produto inovador
com resíduos de ardósia
Aos 153 anos de idade, a
Empresa das Lousas de
Valongo (ELV) continua a
apostar na inovação. No dia
28 de março, foi apresentada
publicamente a tecnologia
SLATETEC. Trata-se de uma
inovadora forma de valorização de resíduos minerais que
promete impulsionar o setor,
e que resulta de uma parceria da ELV com a Plataforma
Internacional Fibrenamics,
da Universidade do Minho.
Através desta tecnologia,
será possível transformar
os resíduos que resultam
da exploração da ardósia
em materiais que podem
ser utilizados em mobiliário
técnico (hospitais, laboratórios, clínicas, hotéis), em
revestimento de fachadas e
de pisos, em decoração de
interiores e em mobiliário
urbano. O ecocompósito que
resulta da tecnologia SLATETEC é mais leve, sustentável
e antibacteriano, permitin-

do também liberdade de
formas, padrões e cores. Na
sessão de abertura marcaram presença o Presidente
da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, o
Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo
Alexandre Ferreira, o administrador da ELV, Rui Nunes
de Matos, e o coordenador
da Plataforma Internacional

Soplast inaugurou
novas instalações
em Campo
As novas instalações da empresa Soplast localizadas na Zona
Industrial de Campo foram inauguradas no dia 24 de novembro de 2017.
O presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel
Ribeiro, esteve presente e elogiou e agradeceu a atitude dos
empresários que após o trágico incêndio ocorrido em outubro
de 2016, reconstruíram a unidade industrial transformando-a naquela que já é considerada a empresa de injeção de
plástico mais moderna da Península Ibérica.
Com sete milhões de euros de investimento, esta unidade
industrial renasceu das cinzas, empregando cerca de 37%
dos funcionários anteriores e está pronta para responder aos
grandes desafios do futuro.

Fibrenamics da Universidade
do Minho, Raul Fangueiro.
José Manuel Ribeiro destacou a sinergia entre a
Universidade e a Empresa de
Lousas de Valongo, uma das
mais antigas do concelho,
e elogiou esta solução “boa
para o território” porque vai
permitir resolver o problema
dos resíduos e aumentar as
vendas. “Faço votos para que

entre rapidamente em fase
de produção e comercialização”, disse. Paulo Alexandre
Ferreira elogiou igualmente a
longevidade da ELV, destacando a importância desta
inovação para a economia
circular, bem como a abertura da Universidade para
que as empresas estejam
cada vez mais preparadas
para a 4.ª revolução industrial. O administrador da ELV,
Rui Neves de Matos, revelou
que esta aposta levará a
empresa a aumentar a sua
unidade de produção e a recrutar novos colaboradores.
“Aproveitaremos instalações
que já temos, mas têm de
ser requalificadas. Estamos
muito entusiasmados. Sabemos que é um produto que
comparado com o que há, é
muito bom e vai ao encontro
de uma meta da empresa,
que sempre estudou a melhor forma de usar ou tratar
os resíduos”, explicou.
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Município de Valongo distinguido
com galardão ECOXXI

Valongo consolidou-se como eco
município na edição de 2017 do programa ECOXXI, alcançando o galardão ECOXXI com o índice de 66%.
Pela segunda vez consecutiva, a
Associação Bandeira Azul da Europa
reconhece a qualidade do desempenho do município de Valongo na
adoção de boas práticas municipais
com base nos princípios da sustentabilidade.
Nesta edição de 2017, o município
de Valongo foi um dos 53 municípios concorrentes, incluindo Regiões

Autónomas da Madeira e dos Açores,
tendo assegurado o reconhecimento
público da adoção de boas práticas
municipais.
Fruto de um trabalho consistente ao
longo destes últimos anos, o índice
conquistado superou em 6% o valor
conseguido na candidatura anterior,
demonstrando uma clara intenção
por parte do município em colocar a
sustentabilidade no centro das suas
estratégias de desenvolvimento.
Dos 21 indicadores avaliados, Valongo garantiu pontuação substancial-

mente elevada nos indicadores relativos à informação aos munícipes,
à cooperação com a sociedade civil
em matéria de ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável,
conservação da natureza, qualidade
de água para o consumo humano e
na qualidade dos serviços de água
prestados aos utilizadores.
Nesta segunda candidatura, o município de Valongo conquistou mais
um prémio no valor de 2.400,00€,
atribuído pela SIGESTE, para implementação da Plataforma CityBox.

O Município de Valongo associou-se mais uma vez à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR, sigla em
inglês), que se realizou de 18 a 26 de novembro de 2017, com o lema “Dá-lhe uma nova vida!”. No âmbito desta iniciativa, que tem como entidade coordenadora local a Lipor, realizaram várias dezenas de atividades, destacando-se os
resultados positivos obtidos no Ecoponto Móvel.
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Município aposta na recolha seletiva
de resíduos porta-a-porta
A Câmara Municipal de
Valongo está a dar passos
decisivos para concretizar o
ambicioso projeto de recolha
seletiva de resíduos porta-a-porta, que se iniciou em
setembro de 2016, com o
objetivo de reduzir o volume
do lixo indiferenciado.
A primeira fase do processo destinou-se apenas aos
resíduos recicláveis - plástico/metal, papel/cartão e
vidro -, tendo mais de 600
moradias, abrangendo 2000
residentes, aderido à iniciativa, recebendo os respetivos
contentores para fazerem a
separação em casa. E, no
espaço de 16 meses, mais
de 135 toneladas de recicláveis foram recolhidas e
ganharam uma nova vida.
Este ano, a autarquia decidiu ir mais longe e alargar
o projeto-piloto de recolha
também aos resíduos orgânicos. “Entendemos que é
chegada a hora de dar um
salto e avançar com o pro-

cesso de recolha de resíduos
orgânicos a nível de moradias unifamiliares. A este
nível, é o primeiro projeto do
género no país. É importante, pois é um projeto difícil e
um desafio muito grande”,
revelou José Manuel Ribeiro,
numa visita de acompanhamento do projeto.
Entretanto, arrancou
também um novo circuito de
recolha de resíduos verdes
no Município de Valongo.
Entre julho e dezembro de
2017, foram recolhidas mais
de 30 toneladas de resíduos
verdes, tendo-se verificado a
adesão da população a este
serviço gratuito, com um
crescimento significativo de
material recolhido.
Este circuito abrange todas
as Freguesias do Concelho:
Alfena, Campo e Sobrado,
Ermesinde e Valongo. A
recolha de resíduos verdes
porta-a-porta é gratuita e
é feita mediante solicitação prévia dos munícipes,

através da linha grátis 800
202 099.
A Câmara Municipal de Valongo, numa iniciativa conjunta com a Lipor, começou
também a oferecer a todos
os munícipes que solicitarem, o serviço de recolha
gratuita de resíduos verdes
um “mini bag” apropriado
para a separação dos resíduos verdes que produzam
nos seus jardins (restos de
jardinagem, tais como ramos, podas, relvas, folhas ou
flores, sem terras ou outros
contaminantes e aparas de
madeira sem tratamento),
facilitando o seu acondicionamento.
Valongo foi também o
Município escolhido para o
arranque do projeto “Reciclar é dar +”, que está a ser
promovido pela Lipor com
o lema “O seu lixo ajuda
causas sociais”. As corporações dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde e de
Valongo serão as instituições

diretamente beneficiadas no
âmbito desta campanha. As
verbas serão calculadas em
função do volume (toneladas) de resíduos recicláveis
recolhidos até ao final de
2018.
“O grande desafio é a mudança comportamental junto
das pessoas”, frisou José
Manuel Ribeiro, que participou no início da campanha,
em Alfena, juntamente com
a equipa da Lipor que está a
implementar este projeto de
recolha seletiva de resíduos
porta-a-porta. De acordo
com o autarca, as corporações de bombeiros voluntários foram escolhidas como
beneficiárias desta campanha, “quer pelo trabalho que
estas corporações prestam
à comunidade quer pela
importância e respeito que a
população lhes atribui”. Em
Valongo, o projeto «Reciclar
é dar +» abrange 3400 habitações nas cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo.
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Entregues mais 17
habitações a
famílias carenciadas
A Câmara Municipal de Valongo entregou mais 17 habitações sociais a 47 pessoas carenciadas, incluindo 15
crianças, que passaram a viver com condições de conforto e dignidade. A cerimónia formal de entrega das chaves
realizou-se na segunda-feira, dia 18 de dezembro, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho. O Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, apelou
às famílias para que “estimem as novas habitações pois
representam um esforço de toda a comunidade através
dos seus impostos e são espaços de esperança que dão
oportunidade para a vida melhorar”. 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 quase 1000 agregados familiares inscritos para habitação social. As 17 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 4,21€
e os 189,79€. Esta primeira entrega formal de casas no
ano de 2017 só foi possível porque as habitações foram
desocupadas pelos anteriores moradores. A recuperação
de cada casa deixada vaga pelos anteriores ocupantes
custa em média 8.000€. Entretanto, com recurso aos
fundos comunitários que o Município contratualizou no
âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Programa Operacional Regional do Norte 2020
estão já a ser reabilitados diversos empreendimentos de
habitação social do concelho. Trata-se de um investimento de 2.231.012€, que permitirá aumentar o conforto
térmico das casas e requalificar os espaços exteriores
envolventes.

Inauguração Oficial do
Núcleo Refood Ermesinde
O Centro de Operações do Núcleo Refood de Ermesinde foi
oficialmente inaugurado no dia 14 de abril, no piso superior
do edifício do Mercado de Ermesinde. Refood é um projeto 100% voluntário que redireciona refeições (Excedentes
Alimentares) para pessoas carenciadas. Além de auxílio às
pessoas que necessitam, o projeto visa também reduzir o
desperdício alimentar, atenuando a fome e diminuindo a
quantidade de resíduos que, de outra forma, acabariam nos
aterros sanitários, agravando o problema da gestão dos resíduos nas cidades.

OTL Especial@rte
Férias de Páscoa
Entre 26 de março e 6 de
abril, 18 crianças e jovens
participaram em mais uma
edição do OTL Especial@rte
Férias de Páscoa, na Escola
do Xisto, em Alfena.
Durante estes dias, os frequentadores do OTL ESPECIAL@rte participaram em
inúmeras atividades. As danças de salão foram um dos

momentos altos desta edição,
promovendo o enriquecimento cultural e artístico, um dos
objetivos deste projeto.
O Município de Valongo foi
pioneiro na criação do projeto
OTL ESPECIAL@rte, destinado à ocupação de tempos
livres para crianças e jovens
com deficiência, residentes no
concelho.
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Centro de Cidadania Digital
de Valongo aberto a toda a comunidade
O Ministro da Educação,
Tiago Brandão Rodrigues,
e o Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, inauguraram
oficialmente o Centro de
Cidadania Digital do Concelho de Valongo. Localizado
em Ermesinde, no Edifício Dr. Faria Sampaio ao
lado da Loja do Cidadão, o
Centro de Cidadania Digital
de Valongo é um espaço
de inovação social aberto a
toda a comunidade, inclusive aos jovens que já não
estudam, mas também não
trabalham.
Tiago Brandão Rodrigues
salientou o carácter único e
a importância deste equipamento para “construir cidadãos plenos”, considerando
que “é preciso aprender todos os dias e ganhar novas
competências digitais”.

José Manuel Ribeiro
salientou “o impacto social
deste projeto, que permitirá
aos jovens que não estudam
nem trabalham descobrir que também têm um
talento”. O autarca adiantou
ainda que será criado um
segundo Centro de Cidadania Digital no concelho,
desta feita no eixo Valongo/

Campo/Sobrado.
O Centro de Cidadania Digital do Concelho de Valongo está tecnologicamente
equipado e preparado para
receber todos os cidadãos
que queiram participar de
forma ativa na resolução de
desafios relacionados com
emprego; inclusão social e
digital; democracia partici-

pativa, com a dinamização
do concelho, entre outros.
Este projeto resulta de uma
parceria da Câmara Municipal de Valongo com o CDI
Portugal - ONG de inclusão
social e inovação digital,
que disponibilizará ferramentas digitais a todos os
cidadãos, de forma gratuita,
como meio para aproximar
a comunidade da participação nas políticas públicas e
na resolução de problemas
identificados pelos mesmos.
“Num mundo em constante mudança, é fundamental
capacitar todos os cidadãos
para os desafios que se colocam no futuro, tornando-os social e digitalmente
integrados e, nesse sentido,
mais autónomos, participativos e qualificados”, afirmou
o diretor executivo do CDI
Portugal, João Baracho.

Município de Valongo comemorou 25 de Abril com atividades
de âmbito cívico e cultural
O programa no exterior dos
Paços do Concelho incluiu
a Parada Formal com as
Corporações de Bombeiros
do Município, Hasteamento
de Bandeiras, a interpretação do Hino Nacional e Hino
do 25 de Abril pelas Bandas
Musicais de S. Vicente de
Alfena e de S. Martinho de

Campo. No interior, realizou-se a Sessão Extraordinária de Assembleia Municipal, antecedida por Cantigas
de intervenção por Orlando
Mesquita e precedida pela
Performance teatral dos Cabeças no Ar e Pés na Terra,
Associação Cultural.
No Fórum Cultural de

Ermesinde foi inaugurada
a Exposição Internacional
de Cartoon “LIBERDADE,
IGUALDADE E FRATERNIDADE”, do Museu Nacional
da Imprensa. As comemorações terminaram no
Auditório do Parque Urbano
de Ermesinde com o concerto ABRIL 44.
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Valongo
distinguido
com galardão
“Município 12
Estrelas”
O Município de Valongo recebeu a distinção
“Município 12 Estrelas” do
Conselho da Europa pelo
envolvimento muito ativo
na Semana Europeia da
Democracia Local (European Local Democracy
Week).
O galardão foi entregue no
dia 5 de fevereiro ao Presi-

dente da Câmara Municipal
de Valongo, José Manuel
Ribeiro, que foi um dos
intervenientes no encontro
anual que se realizou em
Paris.
Além da cerimónia de
entrega das distinções aos
municípios de vários países
europeus, nesta iniciativa teve início a definição
do tema para a Semana
Europeia da Democracia
Local que será «Citizen
participation, consultation
and commitment: for a
thriving local democracy»
(Participação, consulta e
compromisso dos cidadãos:
para uma democracia local
próspera).

Presidente da Câmara apresenta nos EUA projeto
“Uma Comunidade Mais Esclarecida é uma
Comunidade Mais Participativa”
O Presidente da Câmara Municipal
de Valongo, José Manuel Ribeiro,
participou na Conferência Internacional “Innovations in Participatory

Democracy”, realizada em Phoenix
- Arizona, nos EUA, onde foi convidado para apresentar o trabalho
que o Município de Valongo está a

desenvolver no âmbito do projeto
“Uma Comunidade Mais Esclarecida
é uma Comunidade Mais Participativa”.
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Semana Europeia da Democracia Local
celebrou democracia participativa
O presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, foi um dos oradores na 33.ª sessão plenária
do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho
da Europa, em Estrasburgo.
Além das atividades promovidas na Semana Europeia da
Democracia Local (SEDL) de Valongo, na sua intervenção,
o autarca destacou também o Orçamento Participativo
Jovem de Valongo e a Semana da Prestação de Contas,
que têm contribuído decisivamente para promover a participação da comunidade e a transparência da governação,
fortalecendo assim o sistema democrático.
“Acreditamos na democracia, mas isso não é suficiente,
devemos cuidar do nosso jardim comum da democracia
todos os dias com ações, não apenas palavras, porque
as ervas daninhas de todo tipo estão sempre por perto”,
concluiu.
Entre os dias 09 a 20 de outubro, o Município de Valongo associou-se pelo quarto ano consecutivo à SEDL,
promovendo um conjunto diversificado de iniciativas,
no Museu Municipal de Valongo e no Fórum Cultural de

Ermesinde. A programação alcançou vários tipos de públicos e incluiu exposições, peças de teatro e workshops,
destacando-se a Conferência Internacional «Caminhos a
Seguir», que no dia 12 de outubro juntou no Museu Municipal de Valongo reputados especialistas em processos
participativos.
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Município de Valongo distinguido com
Selo Europeu de Boa Governança pelo
Conselho da Europa
O Município de Valongo
conquistou o Selo Europeu de Boa Governança
(ELoGE – European Label
of Governance Execellence), uma distinção de
excelência atribuída pela
primeira vez pelo Conselho da Europa. O ELoGE
é representado por um
dodecaedro de cristal com
os 12 princípios da Boa
Governação a nível local
gravados nas suas faces.
Os 12 Princípios foram
consagrados na Estratégia de Inovação e Boa
Governação a nível local,
aprovada pelo Comitê de
Ministros do Conselho da
Europa em 2008. Abrangem questões como a
transparência, a boa gestão financeira, a prestação de contas, a conduta
ética, o Estado de Direito,
a eficiência e a eficácia,
a inovação e abertura à

mudança, direitos humanos, diversidade cultural e
coesão social.
No âmbito deste projeto piloto promovido pelo
Conselho da Europa, os
municípios foram contactados e desafiados a participar através de agências
nacionais. No caso português, o convite chegou

através da ATAM – Associação dos Trabalhadores
da Administração Local.
De todos os municípios
interessados a nível europeu só 15 chegaram ao
fim. Destes, apenas sete
receberam o selo ELoGE.
Valongo ficou classificado
em segundo lugar com
3,49 pontos. O Selo Eu-

ropeu de Boa Governança
foi também atribuído aos
seguintes municípios: Parets del Vallès - Espanha
com 3,51 pontos; Naxxar
- Malta com 3,25 pontos;
Águeda - Portugal com
3,24 pontos; Ta’ Giorni Malta com 3,15 pontos;
Cork - Irlanda com 3,14
pontos e Limerick - Irlanda com 3,04 pontos. Os
prémios foram atribuídos
em Madrid, no âmbito da
Conferência Internacional
destinada a promover o
ELoGE – European Label
of Governance’ Excellence. Os sete municípios
galardoados assumem
agora a responsabilidade
de serem uma referência
para os seus pares no que
respeita à implementação de boas práticas de
governação local e de
serviço público à comunidade.

Valongo assume a presidência
da Rede de Autarquias Participativas
Na qualidade de Presidente da Rede de Autarquias Participativas, José Manuel Ribeiro presidiu à abertura do II Fórum da Rede de Autarquias Participativas que se realizou
em Lisboa, na sala do Arquivo dos Paços do Concelho.
O Município de Valongo preside à Rede de Autarquias
Participativas (RAP), desde 2 de janeiro de 2018. Além do
Município de Valongo, a nova direção da RAP integra os
Municípios de Braga, Guimarães, Cascais e Lagoa-Açores.
A Rede de Autarquias Participativas surgiu no âmbito do
Projeto «Portugal Participa», integra cerca de 60 municípios de todo o país e pretende ser uma estrutura colaborativa que congrega todas as autarquias portuguesas
comprometidas com o desenvolvimento de mecanismos
de democracia participativa a nível local, designadamente
os processos de orçamentos participativos.
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TAClaro Valongo “descomplica”
informação financeira
O TAClaro é um projeto inovador de
transferência de conhecimento da
academia para a comunidade local,
que procura descodificar e “descomplicar” a informação financeira que os
municípios portugueses disponibilizam
aos seus cidadãos, tornando-a inteligível e acessível a todos, independentemente do seu grau de literacia.
Este projeto resultou de um desafio lançado pela Câmara Municipal
de Valongo ao ISCAP – Politécnico
do Porto e tem vindo a ser desenvolvido desde 2015. Disponível através do endereço http://taclaro.cm-

SABIA QUE?

-valongo.pt/ a plataforma TACLaro
foi oficialmente apresentada no 131.º
aniversário do ISCAP. O Presidente
da Câmara Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro, destacou as
potencialidades desta “ferramenta
pedagógica” para o fortalecimento
da democracia através do “empoderamento das pessoas”.
Nas sociedades modernas e democráticas, as organizações públicas
são obrigadas a prestar contas da
gestão dos recursos públicos, ou
seja, têm o direito de saber como
estão a ser gastos os seus impostos.

Embora essa informação já conste
em alguns dos instrumentos financeiros disponibilizados publicamente,
a sua interpretação é muito complexa para a generalidade dos cidadãos,
pois exige conhecimentos jurídicos,
contabilísticos e administrativos muito específicos.
Os principais objetivos a alcançar
são: aumentar a literacia económico-financeira; informar os munícipes
sobre a gestão autárquica, promovendo a participação da comunidade na Administração Pública Local,
promovendo a transparência.

Pode consultar a plataforma TACLaro em http://taclaro.cm-valongo.pt/
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Casa da Juventude tem novos
serviços de atendimento
O Presidente da Câmara
Municipal de Valongo inaugurou os novos serviços
de atendimento da Casa
de Juventude do Município
de Valongo, localizados no
edifício principal da Vila
Beatriz, em Ermesinde.
“É muito importante apostar na Juventude e estar
ao lado dos jovens que
hoje em dia andam muito
desmotivados e até desamparados pela sociedade”,
frisou o autarca, apelando a
que “mais pessoas contribuam com o seu toque de
midas, ou seja com os seus
talentos, para ajudar os
outros”.
As novas valências incluem
o Consultório Jovem e o
Consultório da Saúde. Nestes postos de atendimento, os jovens do Concelho
de Valongo terão acesso
a consultas médicas e a
várias outras valências gratuitas nos domínios sociais,
apoio ao empreendedorismo, associativismo, Eurodesk, ocupação de tempos
livres, etc.
No momento de abertura
dos consultórios, foram
também inaugurados o
Ponto Eurodesk, um Gabinete de Atendimento criado
em colaboração com a
Agência Nacional, Juventude em Ação, assim como,

um outro espaço, desta
feita dedicado ao público
em geral e relacionado com
a Doença do Alzheimer.
Pretende-se apoiar não
só os doentes através da
psico-estimulação cognitiva,
mas também os cuidadores
informais. Este serviço tem
como nome «DAREAB» e
é o culminar de um dos
projetos vencedores do
Orçamento Participativo
Jovem de Valongo - 4.ª
Edição (2017).

CASA DA JUVENTUDE
Vila Beatriz
Rua José Joaquim Ribeiro Teles
4445-485 Ermesinde
229 774 451
casa.juventude.vb@cm-valongo.pt
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Inaugurados mais projetos OPJV
de âmbito escolar
Os quatro projetos de categoria escolar realizados no âmbito do 4.º Orçamento Participativo Jovem de Valongo
(OPJV) foram inaugurados no dia 22
de fevereiro.
O projeto «Parque D’Artes Escola e
Comunidade» teve como proponente
Ricardo Rebelo Azevedo e foi inaugurado na Escola Básica de Balselhas do
Agrupamento de Escolas de Campo.
Neste mesmo agrupamento, foi inaugurado na Escola Básica de Outeiro
o projeto «Brincar sem barreiras...
também é aprender!» proposto por
Francisco da Silva Nogueira.
«Com cobertura a chuva não me
toca» foi o projeto proposto por Diogo
Ferreira Cunha para a Escola Secundária de Alfena, do Agrupamento de
Escolas de Alfena, onde também foi
inaugurada a primeira «Sala de Aula
do Futuro» proposta por Vicente
Oliveira Ferraz para a Escola Básica de
Alfena.
Estão também a ser implementados os projetos concelhios «DAReab – Intervenção especializada
na doença de Alzheimer» que visa
proporcionar à população do concelho
o acesso gratuito a uma intervenção

especializada no âmbito da doença
de Alzheimer; «Sons do vale – Preservação e divulgação do património
musical» que consiste na criação de
um CD, por uma banda filarmónica,
para divulgação de vários temas sobre
o concelho; «Valongo faz campeões
de Basket» que vai distribuir bolas de
Basquetebol pelos alunos do 1º ciclo
do nosso concelho; e «Grafitar não
é estragar!» que consiste na limpeza
das áreas “rabiscadas” nos espaços
degradados do concelho, que serão
pintados de novo e embelezados com
pinturas temáticas.
O OPJV é um projeto do Município
de Valongo que visa o envolvimento
dos jovens na comunidade de uma
forma mais construtiva e participada.
Através da criação de um pensamento
dinâmico e crítico sobre o território
que agrega as cidades de Valongo,
Ermesinde e Alfena e as vilas de
Sobrado e Campo, o OPJV permite
que os jovens não só apresentem
as suas ideias, mas também que as
construam, debatam e concretizem.
Podem participar no OPJV jovens dos
6 aos 35 anos de idade que estudem
ou residam no concelho de Valongo.

Entretanto, está a decorrer a edição
de 2018 do OPJV. Os projetos intergerações são a principal novidade da
5.ª edição, que no total disponibiliza
120.000 Euros. Cada projeto vencedor
será financiado com 10.000 Euros:
5 projetos na categoria “Escolar”; 5
projetos na categoria “Extraescolar” e
2 projetos “Gerações”.
“O Orçamento Participativo Jovem
de Valongo é uma das iniciativas que
se insere no nosso projeto global «Uma
Comunidade Mais Esclarecida é uma
Comunidade mais Participativa». Todos
os anos inovamos e aperfeiçoamos o
OPJV, que é já um modelo de inspiração para outros municípios”, salienta
o Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro. Em 2018,
o objetivo é juntar duas gerações, juntar
a sabedoria dos mais velhos com a irreverência dos mais novos e colocar isto
ao serviço da comunidade. Pode ser o
avô ou a avó, ou vizinhos seniores, a
juntarem-se aos mais novos. Esta ideia
tem muito potencial porque podem
surgir visões e estratégias diferentes”,
considera o autarca, que é também
o Presidente da Rede Portuguesa de
Autarquias Participativas.
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Atribuídos Prémios de
Excelência e Mérito
Escolar e Cívico
Os Prémios de Excelência
e Mérito Escolar e Cívico foram atribuídos pela
segunda vez a crianças e
jovens, que frequentaram o
4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos no
ano letivo 2016/2017, e que
se distinguiram pela excelência do seu desempenho,
trabalho e resultados escolares e formativos, pela sua
atitude cívica, pela dimensão do seu esforço e/ou
progressos alcançados,
participação desportiva ou
por outras razões consideradas exemplares para
os restantes elementos da
comunidade educativa.
Os Prémios de Excelência
e Mérito são uma iniciativa
da Câmara Municipal de

Valongo, constituindo um
gesto de reconhecimento
e valorização da excelência
no desempenho escolar
e cívico dos jovens estudantes, estimulando-os no
prosseguimento da atividade escolar.
No total, foram atribuídas 36 distinções a 76
jovens do ensino público e
privado:
1.º ciclo – 7 premiados
2.º ciclo – 7 premiados
3.º ciclo – 7 premiados
E. Secundário – 5 premiados
E. Profissional – 3 premiados

Em relação ao mérito cívico
foram 47 os estudantes
distinguidos.

Homenagem aos Bombeiros
no Dia Internacional da
Cidade Educadora
O Município de Valongo
assinalou o Dia Internacional da Cidade Educadora
com uma Homenagem aos
Bombeiros Voluntários de
Ermesinde e aos Bombeiros Voluntários de Valongo. No dia 30 de novembro, pelas 10h15, alunos
de todos agrupamentos
escolares do concelho,
autarcas e população em
geral concentraram-se em
frente aos Paços do Concelho e aplaudiram duran-

te um minuto os elementos das duas corporações
de bombeiros voluntários
do concelho. Também no
âmbito das comemorações do Dia Internacional
da Cidade Educadora, foi
hasteada a bandeira das
Cidades Educadoras e efetuada a leitura da Declaração das Cidades Educadoras em reconhecimento do
trabalho desempenhado
pelos agentes educativos
locais.

Consciente da importância da profissão dos educadores e professores e do seu contributo para a construção de uma comunidade forte e coesa, o Município
de Valongo homenageou mais uma vez os docentes
que exerceram a sua atividade no concelho e que
entretanto se aposentaram.
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Projeto «MAIS VAL – Melhores Aprendizagens,
Inovação e Sucesso em Valongo» já arrancou
A Câmara Municipal de
Valongo está a implementar um ambicioso e inovador projeto de combate ao
insucesso escolar, que tem
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. A cerimónia
de lançamento do projeto
de combate ao insucesso
escolar «MAIS VAL – Melhores Aprendizagens,
Inovação e Sucesso em
Valongo» realizou-se no
dia 19 de abril, na Escola
Básica Mirante de Sonhos,
em Ermesinde. «O MaisVal
- Melhores Aprendizagens,
Inovação e Sucesso em
Valongo» surge no âmbito de uma candidatura
ao Programa Operacional
Regional do Norte - Norte 2020, rubrica Planos
Integrados e Inovadores de
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE). Vão ser lançadas medidas que visam a
promoção das competências da leitura ou a criação

de apoio na transição entre
o 1.º e 2.º ciclos de escolaridade, momento identificado como problemático
no percurso educativo das
crianças e jovens, com repercussões na qualidade do
seu sucesso. Pretende-se
uma intervenção multidisciplinar e de forma integrada junto de alunos em
risco de abandono escolar
ou com comportamentos
de risco, e suas famílias,
tentando contrariar um dos
principais fatores preditores
do insucesso; Também é
valorizada a “promoção da
participação parental ativa
no contexto educativo e o
desenvolvimento tecnológico, criando um ambiente
de aprendizagem inovador, dinâmico e interativo
que estimule e reforce o
processo de ensino-aprendizagem”. “É um projeto do
qual nos orgulhamos muito
e que de forma muito
simples visa não deixar
ninguém para trás. Temos
de combater o insucesso e
abandono escolar e atuamos na primeira fase de
aprendizagem dos meni-

nos”, salientou o Presidente
da Câmara Municipal, José
Manuel Ribeiro. Este projeto
é desenvolvido em colaboração com a Universidade
do Minho e tem o envolvimento dos seis agrupamentos de escolas e também
das associações de pais. O
MaisVal implica um investimento superior a 600
mil euros, 85% dos quais
comparticipados por fundos europeus. A atuação
está prevista para quatro
anos letivos anos e abrange toda a rede concelhia,
todas as escolas e todas as
freguesias. De entre várias
medidas, destaca-se a
plataforma digital destinada a alunos do 1.º ciclo e
suas famílias, com diversas
funcionalidades como um
mural, conteúdos, jogos

e atividades, bem como
sistema de crachás digitais como estratégia de
reconhecimento de metas
atingidas. No âmbito deste
projeto, que também inclui
sessões de apoio ao estudo, também serão criadas
equipas multidisciplinares
para “intervenção ao nível
dos contextos familiares
desfavorecidos, contrariando alguns dos fatores
preditores do insucesso”.
“É um projeto muito rico.
Queremos que todas as
crianças sigam um percurso educativo com sucesso
e este projeto também
pretende formar os meninos para as questões da
identidade cultural, para as
questões do território de
Valongo”, acrescentou José
Manuel Ribeiro.
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Câmara duplica
número de
bolsas de
estudo a atribuir
aos estudantes
do ensino
superior
O Município de Valongo vai
atribuir bolsas de estudo
a estudantes do ensino
superior. Este ano serão
atribuídas 40 bolsas de
estudo, um número que foi
duplicado em relação ao
ano anterior. O montante a
atribuir a cada estudante é
de 750 Euros.
“O nosso objetivo é
assegurar que, independentemente da sua condição social, todos os alunos
e alunas deste concelho
possuam as condições e os
recursos que lhes permitam
manterem-se no ensino superior e terminarem os seus
estudos”, salienta o Presidente da Câmara Municipal
de Valongo. Para José Manuel Ribeiro, “esta medida
além de garantir condições
de igualdade de oportunidades de permanência e
de sucesso académico no
ensino superior, traduz-se também numa aposta
da qualificação da nossa
comunidade”.
“Através da atribuição de
bolsas de estudo para o
ensino superior, incentivamos a formação de quadros
técnicos altamente qualificados, naturais ou residentes na área geográfica do
concelho de Valongo. Ou
seja, melhoramos o tecido
humano e económico do
concelho, contribuindo para
um maior e mais equilibrado desenvolvimento social,
económico e cultural”, frisa
o autarca.

Hospital dos
Pequeninos
regressou à
Vila Beatriz

As crianças que frequentam
a Educação Pré-Escolar do
Ensino Básico do concelho de
Valongo foram ao «Hospital dos Pequeninos», uma
atividade didática promovida
pela Câmara Municipal de
Valongo, em parceria com
a Associação de Estudantes
da Faculdade de Medicina da

Universidade do Porto. Nos
dias 11 e 12 de abril, o Hospital dos Pequeninos regressou
à Vila Beatriz, que foi equipada com consultórios e blocos
operatórios para as crianças
consultarem e tratarem os
seus bonecos preferidos.
Integrada no Plano de
Ação do Projeto Educativo
Municipal de Valongo, a atividade «Hospital dos Pequeninos» tem como objetivos a
desmistificação dos cuidados de saúde e da doença
junto das crianças, através
da explicação dos vários
procedimentos médicos de
rotina de forma simples e
esclarecedora, assim como
a transmissão de conceitos
de alimentação saudável,
necessidade de uma boa
higiene oral e importância da
vacinação.

Município aumenta fundo documental
das Bibliotecas Escolares
Com o objetivo de contribuir para o aumento do
fundo documental das Bibliotecas Escolares das Escolas Básicas, com Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo,
localizadas no concelho, o
Município de Valongo, de
acordo com o levantamento de necessidades junto
das direções dos 6 Agrupamentos de Escolas, adquiriu um conjunto de livros.
Foram adquiridos 121
títulos, num total de 256
exemplares, que se traduziu num investimento de
cerca de 2300€. Os livros
foram entregues pessoalmente pelo Presidente da
Câmara Municipal e pelo
Vereador da Educação aos
responsáveis dos agrupamentos de escolas, no dia
28 de setembro.
A somar aos livros indicados pelas escolas, o Município de Valongo decidiu

ainda adquirir e distribuir
por todas as Escolas Públicas (38) 1 exemplar do
livro As Cores do Reino da
Lousa, escrito e ilustrado
pelos alunos e alunas do
2.º ano de escolaridade do Agrupamento de
Escolas de Campo, no
ano 2015/2016, dado o
interesse e pertinência do
tema deste livro e, sobretudo, o processo criativo e
educativo que resultou na

sua edição.
Este livro surgiu no âmbito do projeto “A Lousa
– Marca de identidade”,
projeto esse que assentou
na construção de uma história em rede, envolvendo
todas as escolas do 1.º ciclo daquele agrupamento,
e versa sobre a tradição
da Lousa, que faz parte da
história local do Concelho
de Valongo e ilustrada nas
logomarcas do município.

35 / EDUCAÇÃO

MOSTRA TE leva ao palco
200 alunos de todo o concelho
Da sala de aula para o palco: os espaços culturais do Concelho de Valongo
acolheram pelo terceiro ano consecutivo os trabalhos dramáticos dos alunos
e das alunas que participam no projeto
Palco Letivo.
A MOSTRA TE (Mostra de Teatro Escolar) é a parte mais visível e pública do

trabalho que é feito ao longo do ano
escolar junto dos alunos e alunas dos
clubes de teatro. Cerca de 200 alunos
subiram ao palco e apresentaram-se ao público num contexto quase
profissional.
Dinamizado pela companhia profissional de teatro Cabeças no Ar e Pés na

Terra, o projeto Palco Letivo do Município de Valongo consiste na dinamização de Clubes de Teatros nas escolas
públicas de 2.º e 3.º ciclo e do ensino
secundário localizadas no Concelho de
Valongo, através de protocolos estabelecidos entre o Município e associações
culturais locais.
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Comemorações dos
180 anos do Município
O segundo semestre de 2017 ficou
marcado pelas comemorações dos
180 anos do Município de Valongo
que, além de inúmeras atividades
culturais, incluíram iniciativas que
vão permanecer no espaço e no
tempo, não só para lembrar a his-

tória deste concelho, mas também
para inspirar o futuro. Os murais e
o conjunto de placas identificativas
em monumentos e sítios históricos
colocados nas diferentes freguesias são um exemplo deste projeto cultural diferenciador.

Placas identificativas de monumentos e sítios.

Espetáculo de encerramento
das Comemorações
Apresentação das miniaturas dos Bugios e Mourisqueiros
e lançamento do livro Rituais com Máscara alusivo à festa
da Bugiada e Mouriscada

Encerramento da cápsula
do tempo - memória futura

Homenagem a personalidades do
concelho, que se notabilizaram em
diversas áreas diversas, designadamente
na Cultura, no Desporto e na
Solidariedade.

Inauguração da exposição
“A História Desconhecida da Pedra Negra
de Valongo” e recriação da Dança dos Mineiros
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Ermesinde - Zona Pedonal da R. 5 de Outubro
Igreja de Santa Rita

Alfena - Rua Comendador Matos
Antiga Igreja Matriz

Sobrado - Largo do Passal · Igreja Matriz

Alameda de Campo · Ponte dos Arcos

Valongo - Museu Municipal
Antigo Quartel dos B.V. Valongo

“As pinturas realizadas procuram interagir com o lugar e com a
população, interferindo na perceção que os transeuntes têm do
espaço onde se encontram. Relembram as mudanças operadas
pela sucessão de acontecimentos, exemplo de que a memória
perdura, mas o tempo transforma.”
Luís Filipe Santos

Artísta plástico, autor das pinturas murais

Apresentação do património religioso do Mosteiro
de Nossa Senhora da Mão Poderosa e Concerto Gospel
Igreja de Santa Rita, Ermesinde

“Couce em Festa”, recriação das tradições
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Festa do Brinquedo Tradicional Português
reforça estratégia de afirmação do concelho
A Festa do Brinquedo regressou
ao Centro Cultural de Alfena para
preservar, valorizar e divulgar o
Brinquedo Tradicional Português,
enquanto património identitário do
concelho de Valongo, na cidade de
Alfena conhecida como “a Terra do
Brinquedo”.
Milhares de pessoas vibraram
com esta iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de Valongo, que
assim promove Alfena e o concelho
de Valongo como uma referência
nacional no contexto do Brinquedo
Tradicional Português.
“O Brinquedo Tradicional Português é uma das logomarcas do

Município de Valongo. Sejam de
madeira, metal ou plástico injetado,
os brinquedos de outros tempos,
que se fabricaram e ainda fabricam
não só em Alfena mas também em
Ermesinde, não deixam ninguém
indiferente,” salienta o Presidente
da Câmara Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro, referindo que
“a organização da Festa do Brinquedo 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”.
Além dos cabeças de cartaz da
edição de 2017 (Dillaz, Quim Bar-

reiros e Xana Toc Toc), o programa
de animação inclui variadíssimos
espetáculos das associações locais
e ainda museus convidados, colecionismo, exposições, oficinas,
atividades lúdicas (jogos didáticos,
insufláveis, jogos tradicionais, etc.),
artesanato e gastronomia típica
de Valongo, onde não faltaram os
famosos biscoitos e regueifa de
Valongo.
Tal como na restante programação cultural do Município, na
Festa do Brinquedo também esteve
presente a temática das comemorações dos 180 Anos da Elevação
de Valongo a Concelho.
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Câmara de Valongo atribui medalha
de mérito ao ENTREtanto Teatro
A Câmara Municipal de Valongo atribuiu a medalha de Mérito do Município ao Grupo ENTREtanto Teatro
– Associação Cultural, pelo serviço
prestado em prol da comunidade,
honrando assim o trabalho desenvolvido no âmbito da organização da
Mostra Internacional de Teatro (MIT)
no concelho de Valongo. Ao longo de
20 anos consecutivos, esta associação tem projetado o nome a e cultura do concelho de Valongo no círculo
artístico nacional e internacional.
A condecoração foi entregue no dia
10 de setembro, precisamente no encerramento XX Edição do ENTREtanto
MIT Valongo – Mostra Internacional
de Teatro – 2017.
O ENTREtanto Teatro – Associação
cultural é uma das associações mais
representativa e ativas no concelho de
Valongo, com a qual o Município tem
estabelecido desde 1996 uma relação
estreita, no sentido de promover e
dinamizar a vertente teatral.
O ENTREtanto Teatro leva a efeito a
Mostra Internacional de Teatro (MIT),
que se tem revelado uma referência
para todo o Concelho, a nível nacional

e internacional. Este evento engloba a
apresentação de espetáculos de teatro para adultos e para crianças, café-teatro, café-concerto, oficinas destinadas à formação contínua de atores
e exposições. Esta Mostra pretende
contribuir, através do intercâmbio cultural e da troca de experiências, para
uma crescente intensificação criativa
e difusão da atividade teatral nacional
e internacional em Valongo e na Área
Metropolitana do Porto.
No MIT já participaram diversas

companhias de diferentes proveniências (Brasil, Espanha, Portugal,
Alemanha, França, Suíça, Cabo Verde,
Itália, Bélgica, Moçambique, Holanda, Guiné Bissau e República Checa).
Em 2017, o ENTREtanto MIT Valongo
englobou uma exposição sobre os
seus 20 anos de existência e apresentações de teatro para adultos e
crianças, com grupos oriundos da
Alemanha, Brasil, Espanha e Portugal,
realçando a diversidade de linguagens
teatrais.

Mostra de Teatro
Amador abriu com
«Recados»

“Esta mostra evidencia o que de
melhor se faz em teatro amador
no concelho, que tem uma tradição
muito antiga. Temos mais de uma
dezena de associações amadoras, que
se dedicam a esta arte nobre que é o
Teatro, que
nos ajuda
a ser mais
humanos, a
conhecermo-nos melhor
e ao mundo
e a sermos
cidadãos
mais completos”, considera José Manuel Ribeiro,
referindo que
a autarquia
aposta muito

no teatro porque “é uma poderosa
ferramenta ao serviço da cidadania e
da cultura, pois ajuda a estimular mais
leitura, bem como atitudes e comportamentos importantes na vivência
social nos dias que correm”.

A cerimónia de inauguração da Mostra
de Teatro Amador decorreu no dia
27 de março, Dia Mundial do Teatro,
na Sala de Espetáculos do Fórum de
Ermesinde, que teve lotação esgotada
para a exibição da peça «Recados»,
encenada pela companhia profissional ENTREtanto Teatro e dirigida por
Júnior Sampaio.
A edição de 2018 da Mostra de Teatro Amador de Valongo levou a cena,
durante dois meses, peças criadas e
ensaiadas por associações do concelho, com os atores a subirem ao palco
na Sala de Espetáculos do Fórum
Cultural de Ermesinde e na Sala das
Artes do Fórum Vallis Longus.
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Concertos de Natal e Reis realizados pela
primeira vez nas cinco freguesias
No âmbito da programação cultural da
quadra natalícia, destacou-se o Ciclo
de Concertos de Natal/Reis dinamizados pela Câmara Municipal de Valongo,
em parceria com o Orfeão da Associação Académica e Cultural de Ermesinde e a Banda Musical de S. Martinho
de Campo, com o apoio das paróquias

de Alfena, Campo, Ermesinde, Sobrado
e Valongo.
Foi surpreendente a adesão da comunidade a esta iniciativa que pela primeira vez se realizou nas cinco igrejas
matrizes do concelho, que se encheram para ouvir um repertório variado
pensado não só para as condições

acústicas das igrejas, mas também
para agradar a públicos de diferentes
idades. Além de dar a conhecer duas
associações concelhias, este ciclo de
concertos serviu também para divulgar
o riquíssimo património religioso que
é também uma das logomarcas do
Município de Valongo.

A «Aldeia de Natal» regressou em dezembro ao Parque Radical de Valongo e depois ao Parque Urbano de Ermesinde. Com entrada gratuita, esta iniciativa visou celebrar esta quadra festiva com toda a sua magia, promovendo a
alegria, o convívio, a solidariedade, o empreendedorismo social, a entreajuda, o conhecimento, a partilha e demais
valores associados à amizade. Com uma forte vertente de inovação e criatividade, a «Aldeia de Natal» incluiu casinhas mágicas dinamizadas pelas associações locais com contos de encantar, um presépio vivo, a Casa do Pai Natal,
jogos tradicionais, gastronomia típica, venda de artesanato e muita animação específica para o público infantil.
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Apresentação da I Bienal de Escultura
da Ardósia de Valongo
A ardósia, além do sua vertente industrial,
apresenta potencialidades plásticas diversas,
permitindo a criação de trabalhos artísticos
singulares. Consciente das potencialidades desta
logomarca territorial, a Câmara Municipal de
Valongo atá a promover a I Bienal de Escultura
da Ardósia de Valongo. O objetivo é gerar um
diálogo entre artistas e história local - ardósia,
minas e mineiro. Pretende-se dar uma nova
roupagem a esta identidade, que resultará
do confronto entre arte contemporânea
e o património, perscrutando as múltiplas
possibilidades associadas a este bem cultural.
Esta iniciativa conta com a parceria da
Faculdade de Belas Artes da Universidade
do Porto (FBAUP) e da Escola Superior de
Artes e Design de Matosinhos (ESAD) e com a
participação da 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 Sessão Pública de Apresentação da I
Bienal de Escultura da Ardósia de Valongo
2018 realizou-se em novembro, no Fórum
Cultural de Ermesinde. A sessão teve início
com a performance recreativa das minas de
ardósia (subterrânea e a céu aberto), a cargo
da companhia de teatro Cabeças no Ar e Pés na
Terra.
“A I Bienal de Ardósia de Valongo é uma forma
de fazer justiça à história desta pedra negra,
considerada por muitos a melhor ardósia do
mundo. Pretendemos com esta iniciativa gerar
um diálogo entre artistas e história local, um
diálogo que permita reforçar a identidade desta
marca tão poderosa do nosso território e que
sirva também para homenagear as gentes que a
construíram com tanto sacrifício”, salientou José
Manuel Ribeiro.
A I Bienal de Escultura da Ardósia de Valongo
2018 decorre no primeiro semestre de 2018.
Inclui residências artísticas, exposições, visitas
orientadas, concursos de fotografia e design
de produto, entre outras iniciativas. Inserida
no programa comemorativo dos 180 Anos do
Município de Valongo, 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 responsáveis pela reestruturação do
curso de Escultura da FBAUP.
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Exposição sobre a Assembleia
da República na Biblioteca

O Município de Valongo acolheu de
13 a 30 de abril a Exposição itinerante “A Assembleia da República
- Breve História do Parlamentarismo
Português” da responsabilidade do
Museu da Assembleia de República,
a qual conta a história do parlamentarismo português e dos espaços que o parlamento ocupa desde
1834.

Esta exposição é composta por 25
painéis que evidenciam as evoluções
políticas deste órgão de soberania,
bem como, as transformações do seu
edifício sede desde as origens como
mosteiro beneditino.
Procura-se retratar as evoluções
políticas, desde o liberalismo até à
atualidade. Recua ainda à origem do
Palácio de São Bento, que começou

como um Mosteiro, em 1598, até à
transformação em Palácio das Cortes,
em 1833. Descreve também as adaptações e acrescentos ao atual edifício,
e dedica especial atenção à história
do Parlamento, a partir de 1976, com
a referência aos partidos políticos
representados, mostrando ainda o
modo de funcionamento deste órgão
de soberania nacional.

Concerto de Páscoa
na Igreja de Santa Rita
A Banda Musical de S. Martinho de
Campo, o Orfeão da Associação Académica e Cultural de Ermesinde e o
Orfeão “Portuscale” do Grupo Desportivo BPI presentearam a população com um magnífico concerto na
Igreja de Santa Rita, em Ermesinde.
Beethoven, Paul Barker, Fernando
Lopes-Graça e Mozart foram alguns
dos compositores interpretados, neste
evento promovido pela Câmara Municipal de Valongo, para estimular a
dinâmica cultural do concelho, divulgando simultaneamente o seu vasto
património religioso.
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Alma do Fado conquista
cada vez mais público

Pedro Pereira foi o grande vencedor
da sétima edição do concurso Alma
do Fado. Joana Pereira e Dinocrato
Santos alcançaram respetivamente o
segundo e terceiro lugares. Na edição
deste ano da Alma do Fado participaram 29 concorrentes. O fadista
convidado António Pinto Basto abrilhantou a Grande Final do Concurso
de Fado Amador do Concelho de Valongo, que se realizou em dezembro

no Fórum Cultural de Ermesinde.
A “Alma do Fado” tem vindo a
fidelizar cada vez mais público e a
contar com a participação de concorrentes de inquestionável qualidade. Pelas primeiras seis edições do
concurso Alma do Fado passaram
mais de 250 fadistas, alguns deles
subindo pela primeira vez a um palco
e outros já com alguma experiência
em espetáculos solidários e eventos

MagicValongo divulga
ilusionismo há 26 anos
Mais de 200 ilusionistas fizeram magia de 22 a 24 de setembro, no Fórum Cultural de Ermesinde, no âmbito do Festival de Ilusionismo - MagicValongo que
incluiu um elenco de luxo nas galas internacionais e nos concursos, bem como
nas atividades públicas gratuitas.
Nesta edição do MagicValongo comemoraram-se 26 anos de atividade contínua e ininterrupta ao serviço do ilusionismo, sempre com o apoio da Autarquia.
Este evento tem sido constantemente palco de atuações, enquanto convidados, de vários campeões do mundo em diversas modalidades de magia e, por
outro lado, tem-se apresentando como um importante elemento de divulgação da magia, de congregação ibérica de mágicos e como local privilegiado de
descoberta, lançamento e promoção de novos talentos.

associativos.
Coorganizada pela Câmara Municipal de Valongo e pela Cuca Macuca
– Associação de Desenvolvimento
Integrado, esta iniciativa tem como
objetivo promover o fado em particular e a música em geral, permitindo a descoberta, por parte do
grande público, de novos talentos e
seu lançamento no mundo da música
profissional.
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Inaugurado Estádio de Campo – António Jorge da Costa
O Estádio de Campo – António Jorge
da Costa foi oficialmente inaugurado
no dia 25 de março, em ambiente de
festa. Com a conclusão desta obra, o
Município de Valongo passa a dispor
de um campo de jogos público com
relvado sintético em cada uma das
suas freguesias (Alfena, Ermesinde,
Campo, Sobrado e Valongo). “Investir no desporto é apostar no futuro
dos nossos jovens. Agora as nossas
crianças e as suas famílias já não têm

que sair do concelho por não terem
condições para a prática desportiva
na sua terra!”, salientou José Manuel
Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo. Além da colocação
do relvado sintético, a empreitada
de requalificação deste equipamento desportivo incluiu: iluminação
com novos postes e armaduras LED,
sistema de rega, muros de vedação,
fornecimento e colocação de redes,
portões e cabine técnica, colocação

Inaugurado Relvado
Sintético do Estádio
Municipal de Ermesinde
O novo Relvado Sintético do Estádio Municipal de Ermesinde – Campo de Sonhos foi oficialmente inaugurado no
dia 12 de novembro pelo Presidente da Câmara Municipal
de Valongo, José Manuel Ribeiro. Após o descerrar da
placa, teve também lugar a cerimónia de entrega da Taça
de Campeão da Divisão de Honra – época 2016/2017 pela
Associação de Futebol do Porto ao Ermesinde Sport Clube
1936. De seguida, realizou-se o jogo estreia do novo relvado sintético, entre o Ermesinde SC 1936 e o União Sport
Clube de Paredes. “Investir no desporto é apostar no futuro dos nossos jovens. Agora as nossas crianças e as suas
famílias já não têm que sair do concelho por não terem
condições para a prática desportiva na sua terra!”, reiterou José Manuel Ribeiro, referindo que o investimento na
requalificação deste equipamento desportivo já ultrapassou os 240.000 €. A Câmara Municipal de Valongo tomou

de coberturas nas zonas destinadas a
adeptos e no acesso aos balneários e
ainda um novo pavimento na envolvente do campo, de modo a proporcionar melhores condições para quem
assiste aos jogos. O investimento de
aproximadamente 360.000 Euros foi
repartido entre a Câmara Municipal
de Valongo e a Junta de Freguesia
de Campo e Sobrado, que detêm
conjuntamente a propriedade deste
equipamento desportivo.

posse administrativa do Campo de Sonhos, em Ermesinde,
em dezembro de 2016. De imediato, iniciaram-se as obras
para garantir condições de segurança naquele equipamento desportivo que passou para o domínio público. As
intervenções mais urgentes foram realizadas nas bancadas
em risco de ruir e nos balneários, onde foi substituída a
cobertura de fibrocimento que apresentava fissuras. No
final da época desportiva, foi instalado um relvado sintético, permitindo assim que as camadas jovens que treinavam no Complexo Desportivo de Montes da Costa utilizem
também o Campo de Sonhos para praticar futebol.
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Inaugurado
Centro de BTT
de Valongo
O Centro de BTT de Valongo foi oficialmente inaugurado no dia 6 agosto,
junto ao Pavilhão Municipal n.º 2 de
Campo. Com uma extensão de 153
quilómetros de trilhos sinalizados e
homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo, o Centro de BTT de
Valongo é constituído por 6 percursos,
com quatro níveis de dificuldade: fácil,
moderado, difícil e muito difícil, de
modo a contemplar desde praticantes em iniciação até ciclistas bastante
experientes.

Inaugurado
Centro de
Trail Running
de Valongo
O Centro de Trail Running de Valongo, o primeiro a ser implementado na
Área Metropolitana do Porto e o único
do país preparado para utilização
noturna, foi oficialmente inaugurado
no dia 18 de março. O Presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, e o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo,
descerraram a placa inaugural.
O Centro de Trail Running de Valongo terá como centro nevrálgico o
Parque da Cidade de Valongo, local
que dá acesso ao Corredor Ecológico e às Serras de Santa Justa e Pias

O Centro de BTT de Valongo tem
como porta principal de entrada o Pavilhão Municipal nº 2 de Campo, onde
está localizada uma estação de serviço
para bicicletas e um quiosque multimédia, e como entrada secundária o
Pavilhão Indoor Soccer de Sobrado.
“O concelho de Valongo é um dos
mais procurados para a prática de BTT
na Área Metropolitana do Porto. Com
a abertura desta infraestrutura pretendemos potenciar os nossos recursos
naturais e promover mais condições de
segurança para esta prática desportiva.
Este equipamento vem enriquecer não
só o concelho de Valongo, mas também toda a área do Parque das Serras
do Porto que integra territórios dos
concelhos de Gondomar e de Paredes”, salientou José Manuel Ribeiro.

que integram o Parque das Serras do
Porto.
Nesta infraestrutura, os praticantes
de trail terão acesso a balneários e
outras estruturas de apoio capazes de
proporcionar as melhores condições
de segurança e conforto possíveis
numa corrida de montanha.
A rede de percursos totaliza 90
km de trilhos, com quatro percursos
homologados pela Associação Portuguesa de Trail Running e desenha-

dos para assegurar vários níveis de
dificuldade: Trilho do rio Ferreira (10
km), Trilho de Santa Justa (12 Km),
Trilho do Paleozóico (23 Km) e Trilho
do Vale Longo (45 km).
Aproveitando as excelentes condições do concelho de Valongo, nestes
quatro percursos será possível usufruir
da diversidade dos elementos paisagísticos e locais emblemáticos não só
das Serras do Porto, mas também de
Quintarei e de Alfena.
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Investimento superior a 400.000€
no desenvolvimento desportivo.
O ato público de Assinatura de Contratos Programa de Desenvolvimento
Desportivo e Protocolos de
Colaboração para a isenção
do pagamento da taxa de
utilização de Instalações
Desportivas, Transporte
e/ou Publicidade – Época Desportiva 2017/2018,
realizou-se no dia 18 de
dezembro com 58 associações e instituições do
Município de Valongo.
O Presidente da Câmara
Municipal de Valongo salientou que está em causa
um investimento público
superior a 400.000€, entre
apoio direto e isenções por
utilização de equipamentos desportivos municipais,
bem como reforço de
apoio às coletividades com
instalações próprias.
José Manuel Ribeiro apelou ao sucesso e à ética

desportiva dos atletas,
dos dirigentes e respetivas
famílias, revelando que as
instituições beneficiadas
ficam também obrigadas a
uma cláusula de transparência para que a comunidade saiba como são gastos os recursos públicos.

Paralelamente aos
Contratos Programa de
Desenvolvimento Desportivo, a Câmara Municipal
de Valongo atribuiu um
apoio pontual com vista a
apoiar as entidades locais
que possuem instalações
próprias desportivas, ao

serviço da população,
uma vez que as existentes
não são suficientes para o
número de praticantes. Ou
seja, as associações que
cumpram estes requisitos
vão receber 4.000,00€ por
espaço desportivo, para
entidades com instalações
próprias, nomeadamente,
Pavilhão, Piscina ou Estádio
de Futebol A este valor
acresce uma majoração de
2.000,00€, por instalação
desportiva, desde que não
exista na Freguesia oferta ao nível do Município.
Assim, foi concedido um
apoio pontual às seguintes
entidades: Atlético Clube
Alfenense - 12.000,00€;
Centro Social e Paroquial
de Alfena - 6.000,00€;
Clube de Propaganda da
Natação - 4.000,00€; Grupo Dramático e Recreativo
de Retorta - 4.000,00€.
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Mais de 500 campeões distinguidos
na Gala de Mérito Desportivo
A Gala de Mérito Desportivo
do Concelho de Valongo
realizou-se no dia 25 de
março, no Pavilhão Municipal de Ermesinde. Nesta
iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de Valongo, foram homenageadas mais de 500 pessoas,
incluindo atletas individuais,
38 equipas e 26 dirigentes
desportivos, que se destacaram na época desportiva
2016/2017, conquistando
títulos a nível local, regional,
nacional e internacional,
em diversas modalidades ciclismo, hóquei em patins,
futebol, basquetebol, taekwondo, BTT, entre outras.
“Pretendemos, com este
momento único, reconhecer
e partilhar publicamente o
excelente trabalho levado a

cabo na época desportiva
2016/2017, pelos nossos
atletas, coadjuvados pelas
suas equipas e dirigentes
que, muitas e muitas vezes
em detrimento até da sua

vida pessoal e familiar,
seguem em frente até à
exaustão. O objetivo não é
apenas alcançar a vitória,
mas também promover estilos de vida saudáveis, bem

como estimular valores e
princípios associados a uma
cidadania ativa e responsável”, considerou o Presidente da Câmara Municipal de
Valongo.

Gala «Circuito dos Trilhos de Valongo»
leozóico, Trail de Santa Justa, Trail dos 4 Caminhos, Trail
Quinta das Arcas e Trail Noturno de Valongo.
São também objetivos deste projeto dar a conhecer as
potencialidades do concelho de Valongo e promover a
prática de desporto na Natureza sem impacto ambiental.
Na gala foram atribuídos troféus aos atletas e equipas dos
três primeiros classificados das várias categorias.
As classificações podem ser consultadas através do link:

https://goo.gl/7QFmue
A Gala do «Circuito dos Trilhos de Valongo» realizou-se
no dia 20 de janeiro, no Auditório Dr. António Macedo,
localizado no CCC Vallis Longus, em Valongo.
Através desta iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Valongo pretende-se distinguir os melhores e enaltecer
o empenho, o trabalho e a dedicação dos atletas e clubes
envolvidos no Circuito dos Trilhos de Valongo que, em
2017, juntou mais de 6.000 participantes nas cinco provas
de trail running que integraram o circuito: Trilhos do Pa-

Além do trail longo, em 2018, o Circuito Trilhos de Valongo contempla também as provas de trail curto.
Trilhos do Paleozóico - 18 de março
Trail dos 4 Caminhos - 3 de junho
Trail Santa Justa - 29 de julho
Trail Quinta das Arcas - 25 novembro
Trail Noturno de Valongo - 8 dezembro
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Natureza e solidariedade
aliadas à prática desportiva
O concelho de Valongo notabiliza-se
cada vez mais como um destino privilegiado para a prática de desportos
ao ar livre na Área Metropolitana do
Porto. São inúmeros os eventos com
dimensão nacional e internacional,
que se realizam nas serras do concelho, e que trazem milhares de visitantes. Destacando-se os eventos de
Trail Running e BTT, mas também os
desportos motorizados como o Trial e
o Enduro.
E porque nem sempre ganhar é o
mais importante, o concelho acolhe
também grandes eventos desportivos
de carácter solidário, sem fins competitivos, mas com grande adesão

Trail Quinta das Arcas

Trilhos do Paleozóico

No ciclismo de estrada, Valongo é
uma referência inquestionável com
milhares de adeptos a sair às ruas
sempre que se realizam provas. O
ano de 2017 ficou marcado por mais
uma conquista da Volta da Portugal
pela equipa W52-FCPorto, sediada
em Sobrado, terra que já viu nascer
quatro vencedores da prova rainha do
ciclismo nacional.
Também nos desportos “indoor”,
destacam-se também as prestações
da Associação Desportiva de Valongo,
no Hóquei em Patins, bem como do
CPN – Clube Propaganda da Natação
e do Núcleo Recreativo e Cultural de
Valongo, no Basquetebol Feminino.

Free Trail Solidário de Carnaval
a favor do Rodrigo
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Free trail Solidário de Carnaval

Trail Santa Justa

Free Trail Noturno Solidário a favor
dos Bombeiros de Valongo

Trail Noturno de Valongo
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Receção à equipa de ciclismo
de Sobrado (W52-FC Porto) que
venceu pelo 5.º ano consecutivo
a Volta a Portugal

Passagem da Volta a Portugal
em Bicicleta em Valongo

Taça de Portugal/Ciclocrosse
Internacional de Valongo realizado pela
primeira vez na Lipor

1.ª Maratona XCM
– Centro BTT

Enduro Extreme de Valongo

José Silva

Primeira prova do Campeonato
de Portugal de Trial 4x4

Campeonato Internacional XCO

ADV - Associação Desportiva de Valongo sub-15 vence
pelo segundo ano consecutivo o Torneio de Hóquei
em Patins Eixo Atlântico

1º Torneio «Valongo Capital do Basquetebol», realizado pelo
CPN-Clube Propaganda da Natação e pelo NCRV - Núcleo
Cultural e Recreativo de Valong

O RESPEITO PELO OUTRO
- Dá sempre o teu melhor e
reconhece o valor do Adversário;
- Promove o convívio entre os teus
pais e os pais dos teus colegas de
equipa;
- Sê amigo do teu treinador e
vice-versa;
- Sensibiliza os agentes do teu
clube para o respeito pelos clubes
convidados;
- Recusa a Especialização Precoce.

O RESPEITO PELAS REGRAS
- Recusa a Fraude e a Manipulação;
- Defende a Verdade Desportiva;
- Promove o Desportivismo;
- Respeita as decisões dos árbitros;
- Sensibiliza os agentes do teu clube para
agirem de forma leal, solidária e colaborante.

O DESPORTO PARA TODOS

O RESPEITO PELO CORPO
- Respeita o teu corpo e o do adversário,
para evitares danos físicos e mentais;
- Diz “não” ao doping;
- Conversa com os teus pais, o teu médico e
o teu treinador, sobre o desporto;
- Rejeita qualquer ação violenta de espetadores ou adeptos;
- Cresce saudável e feliz.

- Aceita as diferenças e vê o
desporto como uma oportunidade
de igualdade;
- Dá mais valor ao teu desempenho
do que à vitória;
Prom
- Promove
a prática desportiva
como um bem para a saúde e a
formação cívica de todos (pais,
avós, netos…);

ÉTICA DESPORTIVA
PARA TODOS
www.cm-valongo.pt | facebook.com/municipio.valongo

valongo
transparente
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a celebração de Protocolo de Coorganização com a “ATAD - Amigos do Trail
Associação Desportiva”, para a realização do Trail de Santa Justa.

T

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

EDITAL N.º 94/2017
REUNIÃO DE 06/07/2017
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão da Autorização Prévia para
Lançamento de Fogo e a isenção
do pagamento da respetiva taxa, no
âmbito da comemoração das Festas em
honra de Nossa Senhora do Amparo,
em Alfena;
2- Deliberou, por unanimidade, não
emitir a Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, por se verificarem
condições favoráveis à propagação de
incêndios florestais nos dias requeridos, e deferir o pedido de isenção do
pagamento de taxas, no âmbito da
comemoração das Festas em honra de
Santa Justa e Santa Rufina;
3- Deliberou, por maioria, com uma
abstenção do senhor vereador eleito
pela CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a celebração do Protocolo de
Cooperação entre o Município de Valongo e o “Urban Fit - Gestão de Health
Clubs, Lda”, no âmbito da realização da
EXPOVAL’17;
4- Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/as senhores/
as vereadores/as eleitos/as pelo PSD/
PPM, Dr.ª Maria da Trindade Morgado
do Vale, Eng.º Hélio Fernando da Silva
Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira
e Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos, declarar a não caducidade do
procedimento de alteração do PDMV e
autorizar a extensão do prazo para a
sua conclusão;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção do pagamento de taxa pela
emissão de Licença Especial de Ruído
para a realização da Festa em honra de
S. Lourenço, Ermesinde;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção do pagamento de taxa pela
emissão de Licença Especial de Ruído
para a realização de eventos para angariação de fundos em honra de Nossa
Senhora das Necessidades;
7- Deliberou, por unanimidade, conceder a possibilidade a Rúben Freire de
realização de estágio de trabalho social
e orientação no Fórum Cultural de
Ermesinde;
8- Deliberou, por maioria, com uma
abstenção do senhor vereador eleito
pela CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar a minuta dos Protocolos Culturais
com as Associações Concelhias;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar

EDITAL N.º 95/2017
REUNIÃO DE 13/07/2017
1- Deliberou, por maioria, com quatro
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Eng.º
Hélio Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Pereira, Dr.
César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória
Castro, e um voto contra do senhor
vereador eleito pela CDU, Adriano
Soares Ribeiro, submeter à aprovação
da Assembleia Municipal os terceiro e
quarto aditamentos aos Contratos de
Concessão de Fornecimento, Instalação
e Exploração de Parcómetros Coletivos
nas Zonas de Estacionamento de
Duração Limitada nas freguesias de
Ermesinde e Valongo;
2- Deliberou, por maioria, com quatro
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Eng.º
Hélio Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Pereira, Dr.
César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória
Castro, e um voto contra do senhor
vereador eleito pela CDU, Adriano
Soares Ribeiro, aprovar o Regulamento
Municipal de Trânsito e Estacionamento
de Duração Limitada;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da comunicação prévia (construção de edifício
de habitação bifamiliar), referente ao
Processo n.º 28-OC/2011 em nome de
Socer Ermesinde - Desenvolvimento
Imobiliário, S.A. - Local: Rua Manuel
Simões, n.ºs 157, 159, 163 e 165 - Lote
50 - Ermesinde;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 264-OC/1999
- Local: Rua Dr. Joaquim Maia Aguiar,
n.ºs 40 e 48 - Lote 17 - Ermesinde;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança e salubridade,
referente ao Processo n.º 3/2017 (07) Local: Rua da Ermida, n.ºs 87, 97, 101 e
107 - Alfena;
6- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a Associação de Ciclismo Candibyke na
organização do Campeonato Nacional
XCO Valongo 2017 - 22 e 23 de julho;
7- Deliberou, por maioria, com quatro
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Eng.º
Hélio Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Pereira, Dr.
César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória
Castro, e um voto contra do senhor
vereador eleito pela CDU, Adriano
Soares Ribeiro, aprovar a abertura de
um procedimento por ajuste direto para
a aquisição de serviços de fornecimento
de refeições nos estabelecimentos de
educação e ensino do Município de Valongo, bem como no âmbito do Plano
de Emergência de Apoio Alimentar;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio à Comissão de
Festas de S. Bartolomeu;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Protocolo de Cooperação Cultural
para a realização do Magic Valongo
2017;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de sinalização vertical
nos dois entroncamentos da Rua
Central da Costeira com a Rua António

Nola (Campo) - União de Freguesias de
Campo e Sobrado;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público para a
execução da empreitada: “Construções
e Pavimentações - Alfena - Requalificação da Rua de Vilar (parte) e Rua
Manuel Bento Júnior”;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção do pagamento de taxas
referente ao Processo n.º 85-OC/2016
em nome de Centro Social de Ermesinde - Local: Rua Rodrigues de Freitas
- Ermesinde;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta do Contrato de Comodato e
Parceria com o Centro Social e Paroquial de Alfena.
EDITAL N.º 97/2017
REUNIÃO DE 20/07/2017
1- Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleito/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Eng.º
Hélio Fernando da Silva Rebelo, Dr.ª
Ana Isabel Loureiro Pereira e Dr. César
Jorge da Silva Vasconcelos, e uma abstenção do senhor vereador eleito pela
CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar
a 7.ª Alteração do Orçamento e 7.ª
Alteração das Grandes Opções do Plano
do ano 2017;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção do pagamento de taxas pela
emissão de alvará para a realização do
“XXI Festival de Folclore”;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o apoio solicitado pela Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de
Mesa - MASTERS SERIES ITSF - 16 de
setembro de 2017;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de celebração de Protocolo
de Coorganização para a realização da
5.ª Edição do “Trail dos 4 Caminhos”;
5- Deliberou, por unanimidade, apoiar a
Associação Académica e Cultural de Ermesinde na realização do II Festival de
Dança de Ermesinde “Move On Dance”
- 08 de outubro de 2017;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção do pagamento de taxa de
palco à União Desportiva, Recreativa e
Cultural da Bela;
7- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Grupo de Ciclismo e BTT Keda Bike
na organização de uma Caminhada
Solidária - Angariação de fundos para a
Liga Portuguesa Contra o Cancro;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção de taxas referente ao Processo n.º 90-OC/2015, em nome de
Associação Promoção Social Cultural de
Ermesinde - Local: Rua Mário Pais de
Sousa - Ermesinde;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídios à Fábrica da
Igreja Paroquial de S. Martinho de Campo e à Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de S. Lourenço de Ermesinde;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar o estabelecimento de parceria com
a Junta de Freguesia de Alfena para a
realização da Festa do Brinquedo 2017;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Protocolo de Cooperação Cultural
para a realização das Festas da Cidade
de Valongo 2017.
EDITAL N.º 100/2017
REUNIÃO DE 27/07/2017
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão da Autorização Prévia para

Lançamento de Fogo, bem como a
isenção do pagamento da respetiva
taxa para a realização das Festas em
honra de S. Lourenço, em Ermesinde;
2- Deliberou, por maioria, com quatro
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleito/as pelo PSD/PPM, Dr.ª
Maria da Trindade Morgado do Vale,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo,
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira e Dr.
César Jorge da Silva Vasconcelos, e
uma abstenção do senhor vereador
eleito pela CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a retificação à 8.ª Alteração do
Orçamento e 8.ª Alteração das Grandes
Opções do Plano do ano 2017;
3- Deliberou, por maioria, com quatro
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleito/as pelo PSD/PPM, Dr.ª
Maria da Trindade Morgado do Vale,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo,
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira e Dr.
César Jorge da Silva Vasconcelos, e
um voto contra do senhor vereador
eleito pela CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a adjudicação da prestação de
serviços de fornecimento de refeições
nos estabelecimentos de educação e
ensino do Município de Valongo, bem
como no âmbito do Plano de Emergência de Apoio Alimentar;
4- Deliberou, por maioria, com quatro
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleito/as pelo PSD/PPM, Dr.ª
Maria da Trindade Morgado do Vale,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo,
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira e Dr.
César Jorge da Silva Vasconcelos, e
um voto contra do senhor vereador
eleito pela CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a adjudicação da prestação de
serviços de fornecimento de refeições
nos estabelecimentos de educação e
ensino do Município de Valongo, bem
como no âmbito do Plano de Emergência de Apoio Alimentar, por um período
de 36 meses;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a transmissão da Licença de Táxi n.º 34
da firma “Pedro Sousa Santos, Unipessoal, Lda” para a empresa “Auto Táxi
Estrela das Termas, Lda”;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a elaboração do projeto de arquitetura,
gestão processual e acompanhamento
técnico da obra denominada “Ampliação do Espaço Musicultural de Campo”;
7- Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/as senhores/
as vereadores/as eleito/as pelo PSD/
PPM, Dr.ª Maria da Trindade Morgado
do Vale, Eng.º Hélio Fernando da Silva
Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira
e Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos,
aprovar a abertura de concurso público
para a execução da empreitada “Prioridade de Integração de Comunidades
Desfavorecidas do Concelho de Valongo
- Modernização e Requalificação de
Espaços Públicos PER do Barreiro - 1.ª
Fase - Alfena”;
8- Deliberou, por maioria, com quatro
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleito/as pelo PSD/PPM, Dr.ª
Maria da Trindade Morgado do Vale,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo,
Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira e Dr.
César Jorge da Silva Vasconcelos, e
uma abstenção do senhor vereador
eleito pela CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a execução de trabalhos a mais
e a minuta do contrato adicional da
empreitada “Centro Cívico de Campo Construção da Alameda da Igreja”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
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a adjudicação da empreitada “Reformulação e Modernização das Instalações
da Escola Básica e Secundária de Ermesinde - 1.ª Fase”;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a isenção do pagamento de
taxas ao Instituto Bom Pastor “Haurietis
Aquas” para uma visita interpretativa ao
Fojo das Pombas;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídios para aquisição
de equipamentos às entidades do setor
social e solidário sediadas no concelho
de Valongo;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção do pagamento de taxa à
União Desportiva da Gandra, pela
cedência de barreiras de proteção e
segurança metálicas;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um apoio pontual ao
Atlético Clube Alfenense.
EDITAL N.º 101/2017
REUNIÃO DE 03/08/2017
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de um período de discussão
pública da 1.ª Alteração ao Regulamento do PDM de Valongo;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de colocação de sinalização
vertical na Rua do Outeiro, na freguesia
de Alfena;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de alteração da localização
de sinalização vertical existente na Rua
Nova de Alfena, na freguesia de Alfena;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o projeto de execução para a “Requalificação do Largo do Passal e áreas
envolventes”, no âmbito do “Programa de Incremento da Infraestrutura
de Mobilidade Suave do Concelho de
Valongo”;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta do contrato da empreitada
“Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária
de Ermesinde - 1.ª Fase”;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público para a
execução da empreitada “PEDU - Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano: Reabilitação de Habitação Social
PER Balselhas”;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a criação de dois lugares de estacionamento reservados à Casa do Povo de
Ermesinde, sitos na Praça 1.º de Maio,
em Ermesinde;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a criação de um lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada na Rua Júlio Dinis,
perto do n.º 31, em Ermesinde;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo de sinalização vertical
elaborado para a Rua Padre Magalhães
e Avenida Visconde de Oliveira, em
Campo;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a isenção do pagamento de
taxa pela emissão de licença especial
de ruído para a realização de eventos
para angariação de fundos em honra de
Nossa Senhora das Necessidades;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção do pagamento de taxas
referente ao Processo n.º 85-OC/2016,
em nome de Centro Social de Ermesinde - Local: Rua Rodrigues de Freitas
- Ermesinde;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar

a isenção do pagamento de taxa pela
emissão de licença especial de ruído
para a realização das Festas em honra
de São Mamede;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um apoio pontual ao
Clube de Karaté de Valongo;
14- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a “Inteligência Corajosa - Associação de
Desportos de Combate”;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um apoio pontual à
“Candibyke - Associação de Ciclismo”;
16- Deliberou, por unanimidade,
aprovar o estabelecimento de parceria
com a Junta de Freguesia de Campo e
Sobrado para a realização da iniciativa
“Sobrado é Festa”;
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio à Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de São
Mamede de Valongo para a realização
das Festas em honra do Santo Padroeiro da Cidade de Valongo;
18- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de dois subsídios pontuais
à Banda Musical de São Martinho de
Campo e à Banda Musical de São
Vicente de Alfena;
19- Deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção de taxas pela ocupação
do espaço público com 90 mastros e
pela emissão do alvará de licença para
funcionamento de recinto itinerante,
para a realização da Festa em honra de
São Lourenço;
20- Deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação do concurso público
para concessão e utilização do espaço
relativo à Casa da Portagem sobre o Rio
Ferreira para exploração de um Bar, em
Campo e Sobrado;
21- Deliberou, por maioria, com um
voto contra do senhor Vereador eleito
pela CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a minuta do contrato relativa à
“Prestação de serviços de fornecimento
de refeições nos estabelecimentos de
educação e ensino do Município de Valongo, bem como no âmbito do Plano
de Emergência de Apoio Alimentar”;
22- Deliberou, por maioria, com um
voto contra do senhor Vereador eleito
pela CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar a minuta do contrato relativa ao
“Concurso público com publicação no
Jornal Oficial da União Europeia para a
prestação de serviços de fornecimento
de refeições nos estabelecimentos de
educação e ensino do Município de Valongo, bem como no âmbito do Plano
de Emergência de Apoio Alimentar, por
um período de 36 meses”.
EDITAL N.º 139/2017
REUNIÃO DE 07/09/2017
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do despacho de deferimento da emissão de Autorização
Prévia para Lançamento de Fogo, bem
como da isenção do pagamento das
respetivas taxas, no âmbito da comemoração das Festas em honra de S.
Mamede, em Valongo;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão de Autorização Prévia para
Lançamento de Fogo, bem como a
isenção do pagamento das respetivas
taxas, no âmbito da comemoração das
Festas em honra de Nossa Senhora das
Necessidades, em Sobrado;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração de contrato de comodato para a cedência de um terreno da

Caixa Económica Montepio Geral para a
realização da “Expoval 2017 - Valongo:
Desde 1836 a Caminhar para o Futuro”;
4- Deliberou, por maioria, com
quatro abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM,
Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Eng.º
Hélio Fernando da Silva Rebelo, Dr.ª
Ana Isabel Loureiro Pereira e Dr. César
Jorge da Silva Vasconcelos, e uma abstenção do senhor vereador eleito pela
CDU, Adriano Soares Ribeiro, aprovar
a 9.ª Alteração do Orçamento e 9.ª
Alteração das Grandes Opções do Plano
do ano 2017;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção de taxas pela ocupação do
espaço público com 150 postes para a
realização do arraial e procissões em
honra de Nossa Senhora das Necessidades, em Sobrado;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa (remodelação de posto
de abastecimento de combustíveis),
referente ao Processo n.º 1/2011(23)
- Local: Rua de S. Vicente, n.º 2700 Alfena;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da comunicação prévia (construção de edifício
de habitação bifamiliar), referente ao
Processo n.º 30-OC/2011 em nome de
Socer Ermesinde - Desenvolvimento
Imobiliário, S.A. - Local: Rua Manuel
Simões, n.ºs 133, 135, 139 e 141 (lote
52) - Ermesinde;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a prorrogação de prazo para execução
de obras de conservação, referente ao
Processo n.º 17-OC/1972 - Local: Rua
Sacadura Cabral, n. 78 - Ermesinde;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a prorrogação de prazo para reposição
das condições de segurança, referente
ao Processo n.º 273-OC/1999 - Local:
Avenida dos Desportos, n. 99 - Valongo;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar a substituição de veículo a afetar à
Licença de Táxi n.º 028 em nome de
Albino de Magalhães & Silva, Ld.ª;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público, o
projeto e demais peças procedimentais,
bem como a constituição do júri, para a
execução da empreitada: “Construções
e Pavimentações - Ermesinde - Pavimentações Betuminosas”;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a aceitação da cedência de parcela de
terreno e das contrapartidas estabelecidas entre as partes, para a execução
da obra: ”Requalificação da Rua de S.
Vicente e Ponte do Reguengo - Alfena;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta do contrato da empreitada:
“Construções e Pavimentações - Alfena
- Requalificação da Rua de Vilar (parte)
e Rua Manuel Bento Júnior”;
14- Deliberou, por unanimidade, rejeitar
os erros e omissões apresentados no
âmbito do procedimento da empreitada: “Modernização e Requalificação de
Espaços Públicos, PER do Barreiro - 1.ª
Fase - Alfena”;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a isenção do pagamento de taxa pela
emissão de licença especial de ruído,
para a realização das Festas em honra
de Nossa Senhora das Necessidades;
16- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a ratificação do despacho de

deferimento da isenção do pagamento de taxa pela emissão de licença
especial de ruído, para a realização das
Festas em honra de Nossa Senhora dos
Chãos;
17- Deliberou, por unanimidade, autorizar a oferta de 16 troféus em ardósia ao
Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo
- NCRV, no âmbito da realização do “III
Torneio/Convívio de Ténis de Mesa da
Amizade” - 23 de setembro de 2017;
18- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Núcleo Cultural e Recreativo de
Valongo na realização do “XVI Festival
de Patinagem Artística - NCRV” - 30 de
setembro de 2017;
19- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a Associação Desportiva de Valongo na
realização da “12.ª Edição do Torneio de
Hóquei em Patins - Cidade de Valongo”;
20- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Futebol Clube Estrelas Susanenses na
realização da Gala de Apresentação dos
Atletas - Época Desportiva 2017/2018 10 de setembro;
21- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio de transporte
a alunos e alunas do Ensino Básico e
Secundário - Ano Letivo 2017/2018;
22- Deliberou, por unanimidade, aprovar a aplicação das Medidas de Ação
Social Escolar - Ano Letivo 2017-2018;
23- Deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação da doação da viatura
pesada de passageiros, de matrícula
34-87-IS, oferecida pela “CAETANOBUS
- Fabricação de Carroçarias, S.A.”;
24- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Fábrica
da Igreja de S. Mamede de Valongo
para a realização das Festas em honra
de Nossa Senhora da Saúde e Santa
Eufêmea;
25- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de Medalha de Mérito,
em prata, ao “Entretanto Teatro - Associação Cultural”.
EDITAL N.º 145/2017
REUNIÃO DE 14/09/2017
1- Deliberou, por maioria, com quatro
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr.
João Paulo Rodrigues Baltazar, Dr.ª
Maria da Trindade Morgado do Vale,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo
e Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira, e
uma abstenção do senhor vereador
eleito pela CDU, Adriano Soares Ribeiro,
aprovar a 10.ª Alteração do Orçamento
e 10.ª Alteração das Grandes Opções do
Plano do ano 2017;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o acerto à transferência de verbas para
os anos letivos 2014/2015 e 2016-2017,
referente às Atividades de Animação e
de Apoio à Família;
3- Deliberou, por unanimidade, ressarcir
as Direções dos Agrupamentos dos
custos assumidos indevidamente,
entre setembro de 2016 e a presente
data, referentes ao pagamento das
assinaturas dos telefones e chamadas
das Escolas Básicas e Jardins de Infância
do concelho;
4- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Clube de Propaganda da Natação e o
Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo
na realização do 1.º Torneio Valongo Capital do Basquetebol, a decorrer nos
dias 16, 17, 23 e 24 de setembro;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração do Contrato-Programa de
Desenvolvimento da Natação e outras
atividades aquáticas com o Clube de
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Propaganda da Natação - CPN - Ano
letivo 2017/2018;
6- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Clube Desportivo de Sobrado para a
realização do Torneio de Futebol 7, nos
dias 7 e 8 de outubro de 2017;
7- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Futebol Clube Estrelas Susanenses na
realização do “XV Torneio de Taekwondo”, a decorrer no dia 11 de novembro
de 2017;
8- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Clube de Canários de Postura de Valongo - CCPV, na realização do evento
“Postura Show - One Day Show de Valongo”, no dia 21 de outubro de 2017;
9- Deliberou, por unanimidade, apoiar o
Grupo Dramático e Recreativo da Retorta - GDRR, na realização do Torneio de
Futsal Jovem “Vila de Campo”;
10- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a Associação Desportiva e Cultural dos
Canários de Balselhas;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de colocação de sinalização
vertical na Rua dos Lavadouros, na
interseção com a Rua da Saudade, em
Alfena;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de colocação de sinalização
vertical na Rua D. Sancho I, na freguesia
de Alfena;
13- Deliberou, por unanimidade,
aprovar o estudo de sinalização vertical
e horizontal elaborado para as Ruas
Alexandre Herculano e Rodrigues de
Freitas, em Ermesinde;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de implementação de
travessia pedonal na Rua das Lousas,
em Valongo;
15- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a criação de um lugar de estacionamento reservado a pessoa com
mobilidade condicionada na Praceta
Portocarreiro, próximo do n.º de polícia
43, em Ermesinde;
16- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a elaboração do projeto de
remodelação interior das instalações da
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ermesinde;
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Acordo de Cooperação a estabelecer
entre a Área Metropolitana do Porto e
os Municípios da Maia, Matosinhos, Santo Tirso e Valongo, para a elaboração
do “Estudo prévio para qualificação e
valorização do corredor do Rio Leça”;
18- Deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e suprimento de
erros do projeto, bem como da minuta
de contrato adicional, referente à obra:
“Campo de Sonhos - Ermesinde - Arrelvamento do Campo”;
19- Deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso público para
a execução da empreitada: “Parque de
Estacionamento da Azenha - 2.ª Fase
- Campo”;
20- Deliberou, por unanimidade, revogar a decisão de contratar, por procedimento de concurso público, a empreitada: “Centro de Serviços do Parque das
Serras do Porto”, tomada pela Câmara
Municipal em reunião de 25 de maio
de 2017, decorrente de circunstâncias
imprevistas e supervenientes;
21- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de concurso público para
a execução da empreitada: “Centro
de Serviços do Parque das Serras do
Porto”;
22- Deliberou, por unanimidade,
revogar a decisão de contratar, por

procedimento de concurso público, a
empreitada: “PEDU - Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano: Reabilitação de Habitação Social PER Balselhas”,
decorrente da decisão de excluir todas
as propostas apresentadas ao referido
procedimento;
23- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a abertura de concurso público
para a execução da empreitada: “PEDU
- Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano: Reabilitação de Habitação
Social PER Balselhas”;
24- Deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo de sinalização horizontal e
vertical elaborado para a Rua da Escola
Nova, em Valongo;
25- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a constituição do Município de
Valongo como Confrade Benemérito
da Confraria do Pão, da Regueifa e do
Biscoito de Valongo;
26- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Associação Organizadora da Casa do Bugio e
das Festas de S. João de Sobrado;
27- Deliberou, por maioria, com três
abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr.ª
Maria da Trindade Morgado do Vale,
Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo
e Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira, e
um voto contra do senhor vereador
eleito pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo
Rodrigues Baltazar, aprovar a atribuição
do topónimo Rua da Estrada Velha da
Fervença à rua que se inicia na Rua
da Fervença e termina na Travessa da
Fervença, na União das Freguesias de
Campo e Sobrado.
EDITAL N.º 159/2017
REUNIÃO DE 16/10/2017
1- Deliberou, por maioria, com três
votos contra dos senhores vereadores
eleitos pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando
Correia Neto e Sr. José António Ferreira
da Silva, aprovar a proposta de alteração ao Regimento Municipal;
2- Deliberou, por maioria, com três
votos contra dos senhores vereadores
eleitos pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando
Correia Neto e Sr. José António Ferreira
da Silva, aprovar a calendarização
das reuniões ordinárias da Câmara
Municipal;
3- Deliberou, por maioria, com três
abstenções dos senhores vereadores
eleitos pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando
Correia Neto e Sr. José António Ferreira
da Silva, fixar em três o número de
vereadores em regime de tempo inteiro
ou meio tempo;
4- Deliberou, por maioria, com três
votos contra dos senhores vereadores
eleitos pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando
Correia Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, aprovar a delegação de
competências no Presidente da Câmara,
com possibilidade de subdelegação nos
Vereadores;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o pedido de isenção do pagamento de
taxa pela utilização da casa de espetáculos do Fórum Cultural de Ermesinde à
ÁGORARTE;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara sobre o pedido de
prorrogação de prazo de autorização de

intervenções na via pública, no âmbito
da instalação de rede de gás no concelho, solicitado pela EDP Gás Distribuição
/ Portgás - Sociedade de Produção e
Distribuição de Gás, S.A.;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do despacho do Sr.
Presidente da Câmara no âmbito da
autorização do condicionamento da
circulação automóvel decorrente da
execução de trabalhos de correção da
pavimentação betuminosa na Rua Júlio
Dinis, em Ermesinde.
EDITAL N.º 164/2017
REUNIÃO DE 26/10/2017
1- Deliberou, por maioria, com três abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís
Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª Rosa
Maria Sousa Martins Rocha e Dr. Alberto
Fernando Correia Neto, nomear o
senhor vereador, Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira, para integrar a Comissão
de Acompanhamento da Concessão da
Exploração e Gestão dos Sistemas de
Abastecimento de Água para Consumo
Público e de Recolha, Tratamento e
Rejeição de Efluentes do Concelho de
Valongo;
2- Deliberou, por maioria, com três abstenções dos/a senhores/a vereadores/a
eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís
Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª Rosa
Maria Sousa Martins Rocha e Dr. Alberto
Fernando Correia Neto, declarar a
não caducidade do procedimento de
alteração do Plano Diretor Municipal
de Valongo e autorizar a extensão do
prazo para a sua conclusão;
3- Deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Sr. Presidente da Câmara de autorização do condicionamento
da circulação automóvel na Rua Central,
em Valongo, decorrente da execução
de trabalhos de calcetamento;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Acordo de Parceria entre o Município
de Valongo e a Área Metropolitana do
Porto, para o desenvolvimento e execução dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
(PIICIE) da AMP;
5- Deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verbas para
as entidades parceiras no âmbito das
Atividades de Animação e de Apoio à
Família na Educação Pré-escolar - Ano
letivo 2017-2018;
6- Deliberou, por unanimidade, autorizar a aplicação das Medidas de Ação
Social Escolar - 2.ª Fase - Ano letivo
2017-2018;
7- Deliberou, por unanimidade,
autorizar a atribuição de Subsídio
de Transporte a Alunos e Alunas do
Ensino Básico e Secundário - Ano letivo
2017/2018 - 2.ª Fase;
8- Deliberou, por unanimidade, atribuir
um apoio pontual ao Clube de Propaganda da Natação - CPN;
9- Deliberou, por unanimidade, autorizar a assinatura de um protocolo
entre a Câmara Municipal de Valongo,
“Cabeças no Ar e Pés na Terra - Associação Cultural”, e os Agrupamentos de
Escolas de Alfena, Campo, Ermesinde,
S. Lourenço, Valongo e Vallis Longus,
para a dinamização de Clubes de Teatro
nos Agrupamentos de Escolas 20172018, intitulado “PALCO LETIVO”;
10- Deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da
Câmara de autorização de isenção do

pagamento de taxa pela utilização do
auditório Dr. António Macedo, solicitado
pela Profival, Lda/ Escola Profissional de
Valongo;
11- Deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da
Câmara de autorização da cedência do
Centro Cultural de Alfena à Junta de
Freguesia de Alfena;
12- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha
e Dr. Alberto Fernando Correia Neto,
autorizar a abertura do procedimento
de contratação de um empréstimo de
médio e longo prazo para aplicação
na liquidação antecipada de outros
empréstimos, nos termos do art.º 81.º
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro,
que aprova a Lei do Orçamento do
Estado de 2017;
13- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha
e Dr. Alberto Fernando Correia Neto,
aprovar a delegação de competências
no Sr. Presidente da Câmara, com
possibilidade de subdelegação nos
Vereadores;
14- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a implementação do Programa Eco-Escolas nas escolas interessadas, no
ano letivo 2017-2018.
EDITAL N.º 173/2017
REUNIÃO DE 09/11/2017
1- Deliberou, por maioria, e por escrutínio secreto, com seis votos a favor,
um voto contra e dois votos em branco,
designar a senhora vereadora, Eng.ª
Ana Maria Martins Rodrigues, o senhor
vereador, Dr. Orlando Gaspar Rodrigues
e o senhor vereador, Eng.º Paulo Jorge
Esteves Ferreira, como representantes
do Município de Valongo na Assembleia
Geral da Associação de Municípios
Parque das Serras do Porto;
2- Deliberou, por maioria, e por
escrutínio secreto, com seis votos a
favor e três votos em branco, designar
a senhora vereadora, Eng.ª Ana Maria
Martins Rodrigues e o senhor vereador,
Dr. Orlando Gaspar Rodrigues, para,
com o senhor Presidente da Câmara,
integrarem a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de
Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos,
Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila
do Conde - LIPOR;
3- Deliberou, por maioria, e por escrutínio secreto, com seis votos a favor
e três votos em branco, designar o
Presidente da Câmara, Dr. José Manuel
Pereira Ribeiro, como representante do
Município de Valongo na Assembleia
Geral da Vallis Habita - Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos
Habitacionais de Valongo, E.M.;
4- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha
e Dr. Alberto Fernando Correia Neto,
submeter a proposta da revisão do
“Contrato de Concessão de Exploração
e Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Público
e de Recolha, Tratamento e Rejeição de
Efluentes do Concelho de Valongo” à

II / DELIBERAÇÕES
ERSAR para emissão de parecer prévio;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio à Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Santo
André de Sobrado - Festas em honra
de S. Gonçalo e de Nossa Senhora das
Necessidades;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o protocolo com “Cuca Macuca - Associação de Desenvolvimento Integrado”,
para a realização de “Alma do Fado
- VII Concurso de Fado Amador do
Concelho de Valongo”;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa (legalização de anexo),
referente ao Processo n.º 439-OC/1979
em nome de Fernando Ferreira Moreira
- Local: Travessa Bom Samaritano, n.º
35 - Ermesinde;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa (ampliação e alteração
de edifício de habitação), referente ao
Processo n.º 54-OC/2013 em nome de
Benvinda Céu Rodrigues Cruz - Local:
Rua da Liberdade, n.º 86 - Ermesinde;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa (ampliação e alteração
de edifício de habitação unifamiliar),
referente ao Processo n.º 80-OC/2014
em nome de Paulo Nuno Moreira
André - Local: Rua do Calvário, n.º 50 Campo e Sobrado;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
da comunicação prévia referente ao
Processo n.º 147-OC/2014 em nome
de “NOS Comunicações, S.A.” - Local:
Rua Quinta do Borbulhão - Campo e
Sobrado;
11- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha
e Dr. Alberto Fernando Correia Neto,
submeter a proposta de criação do/a
Provedor/a do/a Munícipe a consulta
pública;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio de transporte a
alunos/as compulsivos/as - Ano letivo
2017-2018;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de Protocolo de Coorganização do 2.º Trail Quinta das Arcas;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um subsídio pontual à
Associação Desportiva de Valongo, para
as despesas inerentes à representação
do Município de Valongo no “VI Torneio
de Hóquei em Patins - Eixo Atlântico”;
15- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha
e Dr. Alberto Fernando Correia Neto,
submeter à Assembleia Municipal a 1.ª
Alteração ao Mapa de Pessoal de 2017;
16- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha
e Dr. Alberto Fernando Correia Neto,
aprovar a abertura do procedimento
concursal para a seleção e recrutamento do cargo de direção intermédia de
2.º grau Divisão de Ordenamento do
Território e Ambiente (DOTA);
17- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos/a senhores/a

vereadores/a eleitos/a pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha
e Dr. Alberto Fernando Correia Neto,
aprovar a abertura do procedimento
concursal para a seleção e recrutamento do cargo de direção intermédia
de 2.º grau Divisão de Fiscalização e
Metrologia (DFM).
EDITAL N.º 180/2017
REUNIÃO DE 23/11/2017
1- 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 adenda ao Protocolo
de Cooperação com a Cooperativa dos
Produtores Agrícolas do Concelho de
Valongo;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do despacho de autorização do senhor Presidente no apoio
ao Clube de Propaganda da Natação
- CPN, para a realização do “IV Torneio
de Xadrez António Torcato” - dia 11 de
novembro;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de Protocolo de Coorganização com o Clube de BTT de Valongo,
para a organização do “5.º Trail Noturno
de Valongo”;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um apoio pontual
ao Núcleo Cultural e Recreativo de
Valongo, para a organização da “XII
Gala de Patinagem Artística” - dia 1 de
dezembro;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração do Acordo de Colaboração
com a Associação Sójovem das Saibreiras e os Agrupamentos de Escolas de
Ermesinde e de S. Lourenço, no âmbito
das Atividades de Animação e de Apoio
à Família na Educação Pré-Escolar;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta do Protocolo de Estágio Curricular no âmbito de Geologia, entre a
Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, a Autarquia e a estagiária;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta do Protocolo de Parceria entre
o Município de Valongo, a Junta de
Freguesia de Ermesinde e a Junta de
Freguesia de Valongo, para a realização
do evento “Aldeia de Natal”;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração do Protocolo de Colaboração com a “Associação In Loco Intervenção, Formação, Estudos para o
Desenvolvimento Local”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio ao Centro
Cultural e Desportivo dos Trabalhadores
do Município de Valongo;
10- 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, submeter à Assembleia Municipal a autorização para a celebração do contrato de concessão para o
fornecimento de mobiliário urbano com
atribuição do direito de exploração da
publicidade.
EDITAL N.º 183/2017
REUNIÃO DE 07/12/2017
1- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha,

Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, propor
à Assembleia Municipal a fixação das
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2018, 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.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, propor à
Assembleia Municipal a fixação da taxa
relativa à participação variável no IRS, a
aplicar aos rendimentos de 2018;
3- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, propor à
Assembleia Municipal o lançamento da
Derrama, a vigorar em 2018;
4- Deliberou, por unanimidade, propor
à Assembleia Municipal a fixação da
Taxa Municipal de Direitos de Passagem,
para vigorar em 2018;
5- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, submeter
à aprovação da Assembleia Municipal
a proposta de Orçamento, Grandes
Opções do Plano, Mapa de Pessoal,
para 2018, e o Plano de Atividades e
Orçamento da Vallis Habita, para 2018;
6- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, submeter
à Assembleia Municipal a “Fase III Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
de Valongo - Relatório Final”;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da comunicação prévia (construção de edifício
de habitação unifamiliar), referente ao
Processo n.º 164-OC/2011 em nome
de Pedro Miguel Sousa Pereira - Local:
Rua da Passagem, n.º 164 (lote 9) Ermesinde;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a aceitação das doações a benefício do
acervo do Centro de Documentação da
Bugiada e Mouriscada;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta de protocolo com o ISCAP
para a realização de estágio curricular Milene Silva;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a minuta de protocolo com o
ISCET - Instituto Superior de Ciências
Empresariais e do Turismo;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração do protocolo com o Hospital de S. Martinho;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar
as minutas dos Contratos-Programa de
Desenvolvimento Desportivo - Época
Desportiva 2017/2018;
13- Deliberou, por unanimidade, atribuir
um apoio pontual a entidades locais
com instalações desportivas próprias;
14- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Núcleo Cultural e Recreativo de
Valongo, para a realização do III Torneio
de Ténis de Mesa Masters Ranking List
“Cidade de Valongo”, a decorrer no dia
6 de janeiro de 2018;

15- Deliberou, por unanimidade, atribuir
um subsídio pontual à Associação Desportiva de Valongo para a realização do
XII Torneio dos Reis “Celestino Brito”;
16- Deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de protocolos de colaboração para a isenção do pagamento
da taxa de utilização de Equipamentos
Desportivos, Transportes e Publicidade,
para a época desportiva 2017/2018;
17- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a Associação Centro Social Figure Skating para a realização do Festival Anual
de Patinagem Artística;
18- Deliberou, por unanimidade, atribuir
um apoio pontual ao Núcleo Cultural
e Recreativo de Valongo - “Projeto
Agostinho Pinto”;
19- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Clube de Propaganda da Natação na
realização do Torneio Quadrangular de
Natal - Andebol;
20- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, aprovar
e divulgar o relatório de ponderação e
seus resultados, bem como a versão
final da proposta de alteração do regulamento do PDMV;
21- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do despacho de autorização prévia para lançamento de fogo
para a realização das Festas em honra
de Santo André de Sobrado.
EDITAL N.º 189/2017
REUNIÃO DE 15/12/2017
1- 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, submeter a proposta de revisão do contrato de concessão à Assembleia Municipal para autorização de
celebração do “Terceiro Aditamento ao
Contrato de Concessão da Exploração e
Gestão dos Sistemas de Abastecimento
de Água para Consumo Público e de
Recolha, Tratamento e Rejeição de
Efluentes do Concelho de Valongo”;
2- Deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a proposta
de constituição do Conselho Municipal
de Educação de Valongo para o Mandato Autárquico 2017/2021;
3- Deliberou, por unanimidade, atribuir
um apoio pontual à Academia de Ténis
de Valongo - ATV, para a realização do
Torneio de Natal - ATV, a realizar ni dia
16 de dezembro;
4- 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, proceder à atualização das
tarifas dos resíduos sólidos para vigorar
no ano 2018.
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EDITAL N.º 016/2018
REUNIÃO DE 18/01/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão de Autorização Prévia para
Lançamento de Fogo de Artifício no
âmbito da comemoração das festas
em honra de S. Vicente;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
e submeter à Assembleia Municipal
a proposta de nomeação de auditor
externo responsável pela certificação
legal de contas do Município;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um subsídio pontual
à Academia de Formação Equestre e
Hipoterapia de Valongo e Campo, para
minimizar as despesas com o projeto
ao longo do ano letivo 2017/2018;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração de Protocolo de Colaboração
com a Associação Clube Zupper;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Protocolo de Colaboração com a
Associação das Coletividades do
Concelho
de Valongo para implementação
de Jogos Tradicionais Portugueses
100% Futuro;
6- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a minuta de protocolo com a
Escola Profissional do Centro Juvenil
de Campanhã;
7- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª
Rosa Maria Sousa Martins Rocha e Dr.
Alberto Fernando Correia Neto, emitir
o parecer sobre o procedimento de
equiparação a agente de autoridade Ermesinde;
8- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª
Rosa Maria Sousa Martins Rocha e Dr.
Alberto Fernando Correia Neto, emitir
o parecer sobre o procedimento de
equiparação a agente de autoridade Valongo;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 215-OC/2001 em nome de “Gold
Tech - Gestão de Empreendimentos
Imobiliários, S.A.” - Local: Rua S. João
de Sobrado, n.º 1280 - Sobrado;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
da comunicação prévia (construção de
edifício de habitação unifamiliar),
referente
ao Processo n.º 73-OC/2012 em
nome de José Augusto Silva Rodrigues
- Local: Rua Quinta dos Muros, n.º 607
- Lote 3 - Sobrado;
11- Deliberou, por unanimidade,
solicitar a Declaração de Utilidade
Pública,
com carácter de urgência, para
efeitos de Expropriação e consequente
tomada de Posse Administrativa sobre
uma parcela de terreno necessária à
execução da obra: “Requalificação da
Rua de S. Vicente e Ponte do Reguengo
- Alfena.”
EDITAL N.º 020/2018
REUNIÃO DE 01/02/2018
1- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto

e Sr. José António Ferreira da Silva,
aprovar a inclusão do saldo de gerência
transitado do ano 2017 nos Fundos
Disponíveis;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a realização do evento “Portugal Hard
Enduro Series - Extreme Valongo”, dia
18 de fevereiro, bem como o apoio
solicitado pelo “Extreme Clube de
Lagares - Penafiel”;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o apoio à realização da “Fase Final
do Campeonato Nacional de Hóquei
Indoor de Sub 15 e Sub 18”, solicitado
pela Federação Portuguesa de Hóquei;
4- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração de Protocolo de
Coorganização com o Clube de BTT de
Valongo;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração de protocolos com o
Instituto Politécnico da Maia para a
realização de estágios curriculares no
âmbito do Desporto;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração do Acordo de Parceria
entre o Município de Valongo, o
ITAU - Instituto Técnico de Alimentação
Humana, S.A. e a Faculdade de
Ciências da Nutrição e Alimentação da
Universidade do Porto;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração de protocolo entre a
Câmara Municipal de Valongo, a Associação
Organizadora Casa do Bugio e o
Agrupamento de Escolas de Valongo,
para a dinamização de Oficinas de
Artes Decorativas, junto das crianças
do pré-escolar e do 1.º, 2.º e 3.º ciclo
das Escolas Básicas do Agrupamento
de Escolas de Valongo;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a receção provisória das obras de
urbanização referente ao Processo n.º
32-L/1997 em nome de Joaquim
Martins
Rebelo e outros - Local: Rua Vasco
de Lima Couto - Lote 2 - Valongo;
9- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a aceitação do donativo de
responsabilidade social empresarial da
“WIPPYTEX, Ld.ª”;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a minuta de protocolo com a
Escola Secundária de Valongo para a
realização de um estágio;
11- Deliberou, por unanimidade,
aprovar as normas de funcionamento
do Orçamento Participativo Jovem de
Valongo - OPJV;
12- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, aprovar
a retificação da deliberação aprovada
em reunião de Câmara de 18.01.2018
- “Parecer sobre o procedimento de
equiparação a Agente de Autoridade Ermesinde”.
EDITAL N.º 027/2018
REUNIÃO DE 15/02/2018
1- 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, submeter à Assembleia
Municipal a proposta de Organização
dos Serviços Municipais e respetivo
organigrama, a criação de 11 cargos de
direção intermédia de 3.º grau e a 1.ª

Alteração ao Mapa de Pessoal para o
ano de 2018;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o projeto de Operação de Reabilitação
Urbana para a Área de Reabilitação
Urbana do Eixo de Valongo, e proceder
à abertura do período de discussão
pública;
3- Deliberou, por unanimidade, solicitar
a Declaração de Utilidade Pública,
com caráter de urgência, e tomada de
Posse Administrativa de uma parcela
de terreno necessária à execução da
obra: “Eixo de Ligação da EN 15 à Rua
da Passagem, Valongo”;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 35-L/1997, em nome de MAFAVIS Sociedade Imobiliária, S.A. - Local: Rua
Ribeiro Cambado - Valongo;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 108-OC/2012, em nome de José
Moutinho Pereira - Local: Rua Ponte
dos Sete Arcos - Alfena;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do ato administrativo
praticado pelo Sr. Presidente da Câmara
referente à proposta de estágio
curricular na Plataforma Solidária de
Valongo;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o acerto final à transferência de verbas
para o ano letivo 2016/2017 referente
às Atividades de Animação e de Apoio
à Família;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura do período de candidaturas
das Bolsas de Estudo do Município de
Valongo;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o preço a praticar para o “TOK’AMEXER
VALONGO - Férias da Páscoa 2018”;
10- 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, submeter à Assembleia
Municipal o “Projeto de Regulamento
que estabelece a figura do/a
Provedor/a do Munícipe de Valongo e
respetivo Estatuto”.
EDITAL N.º 031/2018
REUNIÃO DE 21/02/2018
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, submeter à Assembleia
Municipal a 3.ª Adenda aos Acordos de
Execução celebrados com as Juntas de
Freguesia.
EDITAL N.º 035/2018
REUNIÃO DE 01/03/2018
1- Deliberou, por unanimidade, autorizar
a celebração do Protocolo de
Coorganização com o Grupo Dramático
e Recreativo de Retorta, para a realização
da 6.ª Edição dos Trilhos do
Paleozoico, a decorrer nos dias 17 e 18
de março de 2018;
2- Deliberou, por unanimidade, atribuir
um apoio financeiro ao Sporting Clube
de Campo para fazer face às despesas
com a realização do Torneio de Carnaval
2018;

3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 131-OC/2013, em nome de “Contourset
Unipessoal, Lda” - Local: Rua
Elias Garcia, 1251 - Ermesinde;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a receção provisória das obras de
urbanização referente ao Processo n.º
35-L/2016, em nome de Orlando da
Rocha Gonçalves Freire - Local: Rua
Alexandre Braga, n.º 145 - Campo e
Sobrado;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a receção provisória das obras de
urbanização referente ao Processo n.º
16-L/2017, em nome de “Faixa Vertical
- Unipessoal Lda” - Local: Rua de São
Vicente - Alfena;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa (construção de edifício
de habitação unifamiliar), referente ao
Processo n.º 463-OC/1999 em nome
de José Gonçalo Sousa Marques Local:
Rua Escola Padre Américo, n.ºs 113
e 115 - Campo;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa (construção de um muro
de vedação com colocação de portão),
referente ao Processo n.º 76-OC/2014
em nome de José Ferreira Campanhã
- Local: Rua da Cooperativa - Campo
e Sobrado;
8- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª
Rosa Maria Sousa Martins Rocha e Dr.
Alberto Fernando Correia Neto, aprovar
os erros e omissões referentes ao
“Concurso público com publicação no
Jornal Oficial da União Europeia para
fornecimento de mobiliário urbano
com atribuição do direito de exploração
da publicidade”.
EDITAL N.º 041/2018
REUNIÃO DE 15/03/2018
1- Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª
Rosa Maria Sousa Martins Rocha e Dr.
Alberto Fernando Correia Neto, aprovar
a proposta da 1.ª Revisão do Orçamento
e 1.ª Revisão das Grandes Opções
do Plano do ano 2018 e submetê-la à
Assembleia Municipal;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 300-OC/2005, em nome de
“Vantagem - Engenharia e Construção,
S.A.” - Local: Rua Dr. Manuel Arriaga,
350/380 - Campo e Sobrado;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 119-OC/2010, em nome de Joaquim
Alberto da Silva Dias Canário Local: Rua Manuel Joaquim Fernandes
dos Santos, 170/174 - Ermesinde;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 10-OC/2012, em nome de Carlos
Manuel Moutinho Ramos - Local: Rua
1.º de Maio - Alfena;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo

III / DELIBERAÇÕES
n.º 10-OC/2015, em nome de Hélder
de Jesus Leal Monteiro - Local: Rua do
Calvário, n.ºs 102/104 - Ermesinde;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o pedido de receção provisória das
obras de urbanização referente ao
Processo n.º 25-L/2017, em nome de
Susana Cristina Sousa Neves - Local:
Avenida Oliveira Zina - Valongo;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de realização de estágio
2018 - Redes 11, para o formando Bruno dos Santos Vieira;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do ato administrativo praticado pelo senhor Presidente da Câmara
relativo ao Projeto MAIS VAL - Acordo
de Colaboração para funcionamento
da E-MIEV e Modelo de gestão dos
equipamentos TIC;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de apoio financeiro para
despesas de funcionamento corrente e
material de desgaste para os Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do
1.º Ciclo do Ensino Básico;
10- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos/a senhores/a
vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD,
Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª
Rosa Maria Sousa Martins Rocha e Dr.
Alberto Fernando Correia Neto, aprovar
a proposta de Protocolo de Coorganização com o Clube Trilhos do Norte, para
a realização da 1.ª Prova do Campeonato de Portugal de Trial 4x4;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a concessão de apoio ao Núcleo
Cultural e Recreativo de Valongo para a
organização do II Torneio de Patinagem
Artística de Valongo;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de apoio ao Núcleo
Cultural e Recreativo de Valongo para a
organização do Projeto Agostinho Pinto
- 1.º Campeonato Inter-Escolas;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de alteração do Regulamento da Prova e do Protocolo de
Cooperação celebrado com o Circuito
Trilhos de Valongo;
14- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a Associação das Coletividades do
Concelho de Valongo para participar
no Encontro Internacional de Jogos
Internacionais;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do Protocolo de Colaboração celebrado com a Universidade
do Porto;
16- Deliberou, por unanimidade,
não participando na votação os/a
senhores/a vereadores/a eleitos/a
pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes
Ramalho, Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins
Rocha e Dr. Alberto Fernando Correia
Neto, aprovar o relatório final e convalidar o contrato relativo ao “Concurso
público com publicação no Jornal Oficial
da União Europeia para a prestação de
serviços de recolha de resíduos sólidos
urbanos no Município de Valongo, por
um período de 36 meses”;
17- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão da Autorização Prévia para
lançamento de Fogo de Artificio no
âmbito da comemoração das Festas da
Páscoa.
EDITAL N.º 051/2018
REUNIÃO DE 29/03/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão de Autorização Prévia para
Lançamento de Fogo de Artifício no
âmbito das comemorações das Festas

da Páscoa;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a aceitação das doações propostas para
enriquecimento dos fundos documentais da Biblioteca Municipal e Polos de
Leitura de Alfena e Ermesinde;
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta de protocolos com a Escola
Profissional de Valongo e formandos
para a realização de estágios;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio à Confraria do
Senhor dos Passos;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 25-OC/2013, em nome de Joaquim
Nogueira Gonçalves - Local: Rua de
Luriz, n.º 191 - União das Freguesias de
Campo e Sobrado;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um apoio pontual ao
Ermesinde Sport Clube 1936, para fazer
face às despesas inerentes à representação do Município de Valongo com
uma Seleção de Futebol Sub 14 no XIV
TORNEIO INTER - SELEÇÕES CONCELHIAS - “Dr. Adriano Pinto”,
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o protocolo para a instalação do “Espaço Empresa” no Município de Valongo;
8- 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 submissão à Assembleia Municipal do “Projeto de Regulamento que estabelece a Figura do/a
Provedor/a do Munícipe de Valongo e
respetivo Estatuto”;
9- Deliberou, por unanimidade, prestar
o apoio solicitado, da pintura de duas
viaturas que se encontram em mau
estado de conservação, da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Valongo.
EDITAL N.º 059/2018
REUNIÃO DE 12/04/2018
1- Deliberou, por maioria, com três abstenções 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 o Relatório
de Gestão e Contas, e a aplicação
do Resultado Líquido do Período Exercício Económico de 2017 da “Vallis
Habita - Empresa Municipal de Gestão
de Empreendimentos Habitacionais do
Concelho de Valongo”, bem como a
submissão à Assembleia Municipal;
2- 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 e submeter à Assembleia Municipal o Relatório e Contas do Município
de Valongo, do ano 2017;
3- Deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a proposta
de desafetação do domínio público
municipal para o domínio privado das
parcelas com as áreas de 9.661,20m2 e
10.955,00m2, sitas no lugar de Monte
Alto, freguesia de Valongo;
4- Deliberou, por maioria, com
três abstenções 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 a 2.ª
alteração ao Mapa de Pessoal de 2018,
5- Deliberou, por unanimidade, aceitar
o pedido de suspensão de mandato
formulado pela Exma. senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria de Sousa Martins
Rocha;
6- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a “ADV - Associação Desportiva de
Valongo” com a oferta de 60 troféus
em ardósia para o jogo convívio;
7- Deliberou, por unanimidade, atribuir
um apoio financeiro ao “Grupo Dramático e Recreativo da Retorta” para
a realização do Torneio de Páscoa da
Retorta;
8- Deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração do Protocolo de Coorganização com a “União de Freguesias
de Campo e Sobrado” para a realização
do “21.º Grande Prémio de Atletismo da
Vila de Campo”;
9- Deliberou, por unanimidade, apoiar a
“Sociedade Columbófila de Valongo” na
organização do “4.º Campeonato Concelhio de Columbofilia e Comemoração
das Bodas de Diamante”;
10- Deliberou, por unanimidade, oferecer trofeus em ardósia e um apoio pontual à “Academia de Formação Equestre
e Hipoterapia de Valongo e Campo”,
para fazer face às despesas inerentes
à organização do “III Campeonato de
Primavera de Saltos de Obstáculos e
III Campeonato de Póneis da Vila de
Campo”;
11- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o “Clube de Natação de Valongo” na
realização do “XIV Torneio de Natação
Cidade de Valongo”;
12- Deliberou, por unanimidade, integrar
a aluna Marta Sofia Seabra Barbosa
para usufruto do subsídio de transporte
escolar;
13- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta de Protocolo de Formação
em Contexto de Trabalho com a Escola
Secundária Camilo Castelo Branco, para
a realização de estágios.
EDITAL N.º 065/2018
REUNIÃO DE 23/04/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de Operação de Reabilitação
Urbana (ORU) / Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) para a
Área de Reabilitação Urbana (ARU) do
Eixo Antigo de Valongo, e sua submissão a aprovação final pela Assembleia
Municipal, bem como a divulgação dos
resultados da discussão pública.
EDITAL N.º 065/2018
REUNIÃO DE 23/04/2018
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a cessação do procedimento para contratação do empréstimo a médio/longo
prazo para aplicação na liquidação
antecipada de outros empréstimos em
vigor em 31 de dezembro de 2016;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar
o acordo de regularização do valor de
dívida existente do Município de Valongo à EDP Distribuição;
3- 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 abertura do
procedimento de contratação de um
empréstimo de médio e longo prazo
para aplicação na liquidação antecipada
de outros empréstimos e de dívidas

abrangidas por acordos de pagamentos,
até ao montante de € 21.519.014,10;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração do Protocolo de Parceria
entre o Município de Valongo e a
“EDUCASOM - Associação de Artes e
Cultura”, para a cedência do edifício
designado por Escola do Xisto, para a
implementação do projeto “Casa do
Xisto: A Arte para a (d)eficiência”;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um apoio pontual à “Associação Ajudaris” para a 2.ª edição do
“Concurso de Ilustração “Ar(Riscar)”;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de um apoio financeiro ao
“Clube de Karaté de Valongo” para fazer
face às despesas com a realização do
“Torneio Juvenil de Valongo”;
7- Deliberou, por unanimidade, apoiar
a “Associação de Ciclismo Nuno Ribeiro
& Rui Vinhas” na realização da “4.ª
Etapa da Taça de Portugal de Ciclismo
- Juniores”;
8- Deliberou, por unanimidade, apoiar
o “Sporting Clube de Campo” na
realização de “Campo Cup 2018” - 5 de
maio a 17 de junho de 2018 - “Gala de
Mérito Desportivo do Sporting Clube de
Campo”;
9- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta do Protocolo de Coorganização com a “Associação Clube Zupper”
para a realização da “1.ª edição do
Duatlo Cross de Valongo”, a decorrer
nos dias 26 e 27 de maio de 2018;
10- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Protocolo de Coorganização com a Associação “Magriços de
Ermesinde Cultura e Desporto” para a
realização do “XIV Convívio de Cicloturismo” - 13 de maio de 2018;
11- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a receção definitiva das obras de
urbanização e consequente libertação
do remanescente da caução prestada,
referente ao Processo n.º 51-L/1976, em
nome de Manuel António Ferreira Magalhães - Local: Lugar da Chã - Campo
e Sobrado;
12- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a cedência da parcela de terreno
pertencente a José Augusto Gonçalves
Marques, bem como das contrapartidas
estabelecidas, para a execução da obra:
“Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - Eixo de Ligação da EN 15 à Rua da
Passagem - Valongo”;
13- 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 comparticipação à
“Rede de Autarquias Participativas”;
14- Deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação com a
Junta de Freguesia de Ermesinde para
a realização de “Ermesinde Festeja a
Juventude 2018”;
15- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de subsídio à “Confraria
do Pão, da Regueifa e do Biscoito
de Valongo”, no âmbito da iniciativa
“Concurso da Melhor Sopa Seca do
Concelho de Valongo”.
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UNIDOS POR ALFENA
ALFENA MERECE MUITO MAIS…
ARNALDO PINTO SOARES

PS
CONSEQUÊNCIAS DE UMA BOA
GOVERNAÇÃO
GRUPO MUNICIPAL DO PS

Assim não… para a Câmara Municipal de
Valongo Alfena continua a ser o parente pobre.
Ora vejamos: no Orçamento Municipal para
2017 a Câmara tinha verbas para a recuperação do Moinho do Cabo e para a construção
de um Parque Infantil no Parque Vale do Leça.
Tinha uma verba para a recuperação da Rua
de Vilar e para o alargamento da Ponte de
Cabeda. Tinha ainda 100 mil euros para o início
da construção de um novo edifício para a Junta
de Freguesia.
Tudo isto antes das eleições. Vejamos o que
aconteceu:
- Começaram as obras de alargamento
da Ponte de Cabeda que demoraram mas
felizmente já se circula.
- As obras na Rua de Vilar não se fizeram
e transitaram para 2018. Oxalá avancem este
ano, bem precisas são.
- As obras de recuperação do moinho não
foram feitas nem constam no Orçamento para
2018;
- O Parque Infantil não foi feito nem consta
no Orçamento para 2018;
- Os 100 mil euros para início da construção
de um novo edifício da Junta foram retirados;
Ou seja, no Orçamento para 2018 estão
duas obras que vêm de 2017 e o resto foi
retirado.
Este esquecimento de Alfena está bem
patente no quadro da página 62 do Relatório
sobre o Estado do Ordenamento do Território
apresentado recentemente pela Câmara, onde
se vê:
entre 2001 e 2017 a Câmara investiu em
Alfena, em média 167€ por habitante, em
Ermesinde, 316€, em Valongo, 597€ e em
Campo/Sobrado, 550€.
Que dizer? É uma vergonha…
Entretanto, aumenta o IMI, aumenta a água,
etc.
O Sr. Presidente da Câmara acredita que
com festa os Alfenenses se esquecem desta
triste realidade.

CDU
O QUE NOS RESERVA A MAIORIA
ABSOLUTA DO PS NA CÂMARA DE
VALONGO?
GRUPO MUNICIPAL DA CDU

A 1 de Outubro, os valonguenses
voltaram a escolher o PS para a gestão
do município, numa manifestação clara
e irrefutável de confiança no PS, através
de uma maioria absoluta que nada tem
de subtil! Para aqueles que pregavam a
doutrina da censura e desaprovação, o
juízo dos cidadãos foi a verdadeira resposta à política detratora do PSD e CDU
e à governação passada e desastrosa
do PSD. Foi, sobretudo, o reconhecer o mérito a quem o tem, a um PS
que trabalhou afincadamente, com o
único objetivo de desenvolver Valongo
e aumentar a qualidade de vida dos
valonguenses.
Soma-se ao reconhecimento dos
cidadãos, o do Conselho da Europa, que
distinguiu, recentemente, a Câmara Municipal com o Selo Europeu de Boa Governança (ELoGE – European Label of
Governance Excellence), num honroso
2º lugar, que resulta da avaliação de 12
parâmetros: transparência, boa gestão
financeira, prestação de contas, Estado
de Direito, eficácia e eficiência, conduta
ética, inovação e abertura à mudança,
direitos humanos, diversidade cultural
e coesão social. Valongo distinguiu-se, o que deixa, com certeza, todo os
Valonguenses orgulhosos e confiantes
na gestão do município.
Parabéns à Câmara, pelo prémio e
pelo verdadeiro (des)empenho a favor
dos valonguenses.
Com o PS o poder local mudou e
estamos certos de que o passado não
nos traz saudade.

Nas últimas eleições autárquicas, o PS
obteve a maioria absoluta dos eleitos
na Câmara e na Assembleia Municipal
de Valongo. As implicações deste resultado não podem ainda ser plenamente
conhecidas, mas os primeiros meses
do novo executivo e da nova maioria
na Assembleia Municipal sugerem já os
efeitos negativos da realidade política
resultante do último ato eleitoral. O
alargamento do número de lugares
de estacionamento com parquímetro
e o aumento de impostos municipais
(15% de aumento do IMI!) – são bons
exemplos do que parece reservar-nos a
maioria absoluta do PS.
No novo quadro político, a CDU deixou de estar representada no executivo
e viu passar de três para dois eleitos
a sua representação na Assembleia
Municipal. Ficaram assim diminuídas as
possibilidades de escrutínio político da
ação da Câmara. A presença e a voz da
CDU foram durante os últimos quatro
anos fundamentais para fazer chegar
aos órgãos autárquicos as reivindicações e propostas dos valonguenses e
para travar decididamente várias das
pretensões negativas do PS para o
concelho.
A maioria absoluta do PS não augura
nada de bom para Valongo e os valonguenses. Estaremos atentos e vigilantes. E sabemos que os valonguenses
continuarão a reconhecer na CDU – na
Assembleia Municipal, nas Assembleias
de Freguesia e nas ruas – a voz e a
força que os representa.

59 / OPINIÃO
ESTE ESPAÇO DE OPINIÃO
É DA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DAS FORÇAS POLÍTICAS REPRESENTADAS
NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO
PSD
O ASSALTO À CARTEIRA
DOS VALONGUENSES

BLOCO DE ESQUERDA
BLOCO DE ESQUERDA - VALONGO

DANIEL FELGUEIRAS

No ano passado, a 3 dias do Natal,
decorreu uma Assembleia Municipal
em que o PS impôs aos Valonguenses várias “prendas”. O aumento em
15% 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.
Nem uma palavra sobre isto durante a
campanha eleitoral, e agora, de forma
cobarde e sub-reptícia, reduz-se 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 politica
do PS de Valongo, aumentando o Gabinete de apoio ao Presidente da CMV,
aumentando o número de vereadores
e a consequente despesa da CMV, para
continuar a fazer festas e festinhas,
desperdiçando irresponsavelmente os
recursos de todos nós. 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 muito…
O PPD/PSD, como não podia deixar
de ser, votou contra estes aumentos,
que consideramos um ataque directo
e inaceitável à nossa classe média, que
de forma abnegada ultrapassou os últimos anos de dificuldades trabalhando
árdua e afincadamente. 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.

CDS-PP
O QUE QUEREMOS
E O QUE NÃO QUEREMOS
ALEXANDRE DA SILVA TEIXEIRA

“As eleições autárquicas deram ao PS
poder absoluto no concelho de Valongo. Terá sido uma boa notícia para
aquele partido, mas foi um péssimo
resultado para os cidadãos. As primeiras decisões mostraram que o PS não
sabe ganhar, ostracizando as restantes forças políticas e optando por ter
poder em exclusividade nas freguesias
em que, matematicamente, o poderia
fazer.
O poder absoluto resulta, invariavelmente, em decisões que prejudicam
as pessoas. Se o Governo do país, por
responsabilidade do equilíbrio de forças
e das exigências do BE, tem devolvido rendimentos a quem vive do seu
trabalho ou da sua pensão, o governo
concelhio, com o PS sem freio, trata de
retirar esse rendimento aos cidadãos.
Numa altura em que a bolha imobiliária torna praticamente impossível
o recurso ao arrendamento, a Câmara
aumenta o IMI, castigando quem recorre à compra de casa.
Num concelho em que mobilidade
suave e mobilidade sustentável são
conceitos sem aplicação, a edilidade
castiga a população, aumentando o
número de lugares de estacionamento
pago em Ermesinde e toma medidas
que vão resultar em mais multas.
São apenas dois exemplos, mas
mostram os perigos das maiorias absolutas. Com a aproximação das legislativas, é bom que os cidadãos percebam
que a continuação da recuperação
de rendimentos só será possível sem
maiorias absolutas e com o reforço do
BE, que lhe dará capacidade negocial
para evitar que o Governo de Portugal comece a agir como o poder local
valonguense.

Em jeito de análise final, e por ainda não o ter feito, aproveito este
espaço para fazer o balanço do ano político que termina. Pode parecer vir fora de tempo, mas a verdade é que só agora este texto irá
para publicação. Não o fazer, mesmo assim, seria um desperdício.
É impossível não nomear as eleições autárquicas de 2017 como
um dos principais factos políticos do ano passado. É impossível,
também, fugir aos resultados eleitorais no Concelho de Valongo, às
consequências imediatas desses resultados e aquelas que ainda não
nos são possíveis pressagiar.
Vamos a factos. As Autárquicas de 2017, traduziram-se em
resultados satisfatórios para o CDS. A nível nacional aumentamos
o número de Câmaras conquistadas e alcançamos um excelente
resultado eleitoral em Lisboa. No Distrito do Porto, o CDS teve
um significativo aumento do número de autarcas eleitos. São
hoje mais de 200 autarcas em todo o Distrito. Aumentamos o
número de Presidentes de Junta do CDS. Aumentamos o número
de Vereadores do CDS. Aumentamos ainda o número de eleitos
nas Assembleias de Municipais pelo CDS. A isto muito se deveu a
gestão do dossier “Autárquicas17” pela Distrital do Porto à qual muito
orgulho tive em pertencer.
E também em Valongo - apesar dos resultados eleitorais - o CDS
consegue ter a maior representação autárquica de todos os tempos.
Teve o melhor resultado de toda a sua história em Valongo. Conseguiu eleger autarcas em todas as Freguesias (à excepção de Alfena).
Recuperou o segundo deputado Municipal e assumiu o seu papel
de oposição na Assembleia Municipal de Valongo e nas Assembleia
de Freguesia. A isto, muito se deveu a gestão do dossier “Autárquicas17” pela Concelhia do CDS que tive muito orgulho em liderar.
Como é do conhecimento público, durante quase 20 anos fui
dirigente politico neste Concelho. Pertenci à primeira equipa do CDS
quando em Valongo eramos muito poucos e não tínhamos sequer
sitio para nos reunirmos. Debati-me sempre em circunstâncias
muito difíceis e unido com diferentes equipas em dignificar e levar
mais longe o nome do CDS neste Concelho. Crescemos de 1 único
autarca em 2001, para 6 autarcas em 2017. Muitos dizem, que
ainda é possível fazer melhor. Acredito.
Entendo, que ao final de quase 20 anos de entrega pessoal ao CDS
chegou a hora de permitir que outros continuem com o trabalho
de quem os antecedeu, levando à frente de tudo uma premissa
básica – melhorar o que há a melhorar, não estragar o que muito
custou a conquistar.
Reservo, contudo, a responsabilidade máxima de representar o CDS
no órgão para o qual fui eleito, a Assembleia Municipal de Valongo,
onde manterei o meu lugar e através dela exercerei a minha
influência e mandato.
Há coisas que para mim são claras. Continuo a saber bem o que
quero. Quero protecção social às famílias mais carenciadas de
Valongo, apoio à educação e ao emprego. Mas também sei bem o
que não quero. Não quero aumentos de IMI e de endividamentos.
A MEMÓRIA DO PASSADO AINDA ESTÁ PRESENTE E SABEMOS
QUANTO CUSTAM AS MAIORIAS ABSOLUTAS. Veremos o que a
história nos reserva.
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Obras do Centro de Saúde
de Alfena já começaram

O Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde,
Fernando Araújo, acompanhado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro,
presenciou no terreno o
início das obras do novo
Centro de Saúde de Alfena,
um equipamento muito
reivindicado no concelho
de Valongo e que vai servir
mais de 13.000 utentes. A
empreitada, que arrancou
no passado dia 23 de
abril, custa 1.372.490,06€
e é financiada por fundos
comunitários do Programa
Norte 2020 em 85%. A
nova unidade de saúde

será inaugurada no próximo ano.
O ato público de assinatura do acordo de doação de
terreno para a construção
do novo Centro de Saúde
de Alfena, realizou-se no
dia 14 de março de 2017,
no Salão Nobre dos Paços
do Concelho de Valongo.
O acordo de colaboração
foi homologado pelo
Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, e pelo
Presidente do Conselho
Diretivo da Administração
Regional de Saúde do
Norte, Pimenta Marinho
(ARS-N).

Triplicou o número de leitores
Com o lema «Ler não custa nada...»,
a Câmara Municipal de Valongo está
a apostar na promoção da leitura em
todo o concelho, investindo na compra de livros novos para a Biblioteca
Municipal e numa rede de pontos de
entrega e recolha de livros em todas
as freguesias.
“É nossa obrigação garantir o aces-

so à leitura e remover o obstáculo
monetário. Queremos que também
nas nossas escolas ler não custe nada.
Um leitor ativo é uma pessoa que
também se envolve de forma diferente na vida em comunidade”, considera
o Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro, salientando que esta aposta na compra

de novos livros, também está a ser
feita nos Polos de Leitura Municipais,
tem resultados muito positivos, pois
em quatro anos o número de leitores
triplicou.
Além da Biblioteca Municipal de
Valongo e dos Polos de Leitura de
Alfena e de Ermesinde (Vila Beatriz),
a Autarquia disponibiliza o serviço
de entrega e recolha de livros nos
Espaços do Cidadão de Campo, de
Sobrado, da Travagem-Ermesinde e
da Câmara Municipal. Também no
sentido de facilitar o acesso à leitura,
foi criado o catálogo online Bibliopolis Valongo, disponível através do
endereço:

http://valongo.bibliopolis.info
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