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EDITORIAL
?
Caro(a)s
Albergarienses:

Habitualmente, este editorial sumariza as principais atividades
desenvolvidas e o que de mais importante ocorreu nos últimos
meses e lança uma perspetiva sobre o ano, em termos de
Orçamento e Grandes Opções do Plano.
No entanto, a esta data, prevendo-se a publicação do boletim
no final de Março de 2020, todo o contexto foi sobressaltado
por um dos períodos de emergência de saúde pública mais
desafiantes que, para a maioria de nós, há memória: a pandemia
provocada pelo vírus COVID-19.
No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de
emergência em Portugal, através do Decreto do Presidente da
República n.º 14-A/2020, que determina medidas excecionais e
temporárias relativas à situação epidemiológica.
O Município de Albergaria-a-Velha foi dos primeiros na adoção
de medidas preventivas temporárias e extraordinárias, de
encerramento de espaços e equipamentos públicos diversos,
com vista a prevenir a transmissão do vírus, de acordo com
o Plano de Contingência Municipal aprovado e aplicado desde
03/03/2020 e a Declaração de Emergência Municipal, de
15/03/2020.
Neste momento difícil e extremamente exigente para todos, em
especial os mais vulneráveis como idosos e crianças, mas também
empresas, trabalhadores e alunos, não podia, pois, deixar de
transmitir uma palavra de confiança e esperança, com a certeza
que, diariamente, com a equipa do executivo, tudo fazemos para,
dentro das medidas que estão ao nosso alcance, minimizar o
contágio e, o mais rapidamente possível, ultrapassarmos esta
situação do nosso concelho, na região e no país.
A todos os Munícipes agradeço o esforço, a capacidade de
resiliência para alteração de rotinas e a privação de atividades
exteriores de lazer, em família ou com amigos.
Aos que, diariamente, trabalham e valiosamente contribuem
para assegurar os cuidados de saúde, o funcionamento das
cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços
essenciais, a prestação de apoios sociais e rede de solidariedade,
deixo um voto de reconhecimento e sentida gratidão.
Deixo um agradecimento igualmente especial aos bombeiros,
autoridades de saúde, forças de segurança e agentes de
proteção civil, rede social, associações, IPSS, Juntas de Freguesia,
empresas e todos os agentes económicos, bem como a todos
os demais anónimos que apoiam quem precisa, em regime de
voluntariado.
Neste período particularmente difícil, os colaboradores do
município souberam responder ao desafio e adaptaram-se
aos melhores métodos de trabalho à distância, ou presencial,
sempre com o objetivo de garantir a resposta às questões e às
necessidades da população, em regime de total disponibilidade.
A todos, agradeço o esforço que permitiu, acima de tudo, dar

resposta aos Munícipes e agilizar todos os processos de apoio
reforçado em termos de bens, materiais de prevenção, reforço
de subsídios e total disponibilidade do Município em matéria
de saúde pública e de capacidade de resposta neste contexto
crítico de apoio às pessoas, sempre com o lema As Pessoas
Primeiro.
O apoio às IPSS´s, aos Bombeiros, às coletividades, às
associações, às famílias e às freguesias é uma prioridade que,
este ano, reveste-se de um significado ainda mais reforçado.
Vamos continuar com trabalho em rede, com os apoios
em matéria de educação, ação social, desporto, incluindo,
naturalmente, o desporto adaptado.
Vamos dar seguimento ao muito trabalho já em curso e aos
novos projetos para o futuro.
Para terminar, deixo uma palavra para o nosso futuro:
ESPERANÇA.
ESPERANÇA num futuro com a normalidade que sempre nos
habituámos, com liberdade de movimentos, sem medos, sem
tristezas, com abraços e muitos afetos.
ESPERANÇA que o ano 2020 não se resumirá, certamente,
apenas ao COVID-19.
Acredito que os Albergarienses, unidos e solidários, alcançarão
uma rápida vitória contra o COVID-19.
Dias melhores virão, certamente.
Votos de muita saúde para todos e lembre-se: Seja um Agente
de Saúde Pública, por si e por todos.
Seja responsável.
Contamos consigo.
António Loureiro

Presidente da Câmara Municipal
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ORÇAMENTO E GOP DE ALBERGARIA PARA 2020
No âmbito do projeto educativo, verifica-se a
implementação de grande parte das atividades da
Agenda Municipal da Educação 2019/2020.
Além das ações de atividade física, promoção da leitura, música, cidadania ou empreendedorismo, este ano letivo o Município deu especial
atenção às iniciativas nas áreas do ambiente, tecnologia e desenvolvimento de competências emocionais, fruto da articulação e avaliação
conjunta com os Agrupamentos de Escolas.
Ao longo do ano escolar foram várias as iniciativas de sensibilização
para a poupança da água, para a mobilidade sustentável (em especial o
uso da bicicleta) e para a preservação do meio ambiente. Neste último
caso, é de salientar a ação A Natureza é mesmo para todos, que propõe a partilha de conhecimentos práticos sobre a fauna a flora junto
de crianças portadoras de deficiência a partir dos três anos.
Na área da tecnologia, destaque para as sessões de Ciência e Astronomia na Escola e o Kids Media Lab (pensamento computacional e
robótica no pré-escolar).
Ainda neste âmbito, vão começar a circular pelas salas do 1.º ciclo os
laboratórios de aprendizagem móveis (Portable Learning Labs), que
permitem o contacto com ambientes educativos de futuro, com novas
ferramentas de aprendizagem. Destaca-se, ainda, o projeto Tech@School, que visa sensibilizar jovens estudantes para as profissões nas áreas
das tecnologias da informação, comunicações e eletrónica.
No contexto da requalificação do parque escolar, e após a recente
inauguração da nova Escola da Avenida, em pleno funcionamento desde setembro do ano passado, surge a candidatura à segunda fase do
projeto de requalificação da Escola Secundária de Albergaria-a-Velha.
Em colaboração com a Direção Geral de Educação do Centro, a Secretaria de Estado da Educação e a CCDRC, foi possível priorizar, nesta
fase, as obras no bloco das oficinas utilizadas pelo ensino profissional,
que já não oferecem as mínimas condições para o trabalho de estudantes e docentes, numa perspetiva de repensar e reconstruir o espaço
para responder aos desafios do desenvolvimento económico local.
O novo espaço oficinal com investimento previsto na ordem dos 6oo
mil€ será inspirado nos princípios dos Espaços Maker, Fab Lab e Ambientes Educativos Inovadores, fomentando, desta forma o ensino profissional numa perspetiva empreendedora. Além das áreas tradicionais,
as novas oficinas pretendem promover a criatividade e a lógica “faça
você mesmo”, inspirando docentes e estudantes a experimentar e a
compartilhar novas soluções. A garantia do funcionamento dos serviços públicos, fortalecimento de apoios na rede social, a aposta forte
na educação e formação terão que ser ligados ao desenvolvimento do
tecido económico e empresarial do concelho gerador de emprego e
importante fator de atração de pessoas e famílias.
Nesse contexto, será concretizada em 2020 a operação de loteamento com obras de urbanização, para ampliação da Zona Industrial
de Albergaria-a-Velha. Foram adquiridos mais de 1.4M€ de terrenos
para dar resposta às necessidades sentidas localmente, com a criação
de uma área de intervenção com 15,6 Ha, num total de 25 lotes, que
permitem agregação numa perspetiva de flexibilidade, adequação aos
vários usos compatíveis com o PDM e atividade industrial e que prevê
a execução do arruamento principal e ciclovia (execução a iniciar em
2020 e a terminar em 2021.
Em dezembro de 2019, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes,
IP, determinou a revogação da constituição da servidão non aedificandi
do lanço de autoestrada A32/IC2 – Coimbra/ Oliveira de Azeméis,
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sendo que o traçado da autoestrada A32, que atravessava a Branca a
Nascente do IC2 e dividia a Zona Industrial de Albergaria-a-Velha, o
que acaba definitivamente com incerteza associada àquela operação.
Sob o mote Investir em Albergaria, vão ser concretizadas várias medidas em termos de incentivo à iniciativa empresarial. A área de atividade
económica aumentou em mais de 51,2% e que é premente a criação
de novas infraestruturas, bem como a requalificação das infraestruturas
existentes e a promoção de novos investimentos. Ainda nesta área, a
Câmara Municipal vai concluir a implementação do Plano de Ação de
Apoio ao Empreendedorismo de 2014/2020.
Este ano trabalhamos o plano estratégico municipal pós-2020, que
se concretiza em vários planos de ação, tendo em conta as seguintes
áreas: saúde, habitação, educação, formação e qualificação centros de
conhecimento e coesão social incluindo o envelhecimento, inclusão social, inclusão digital, apoio às famílias; cultura, património, turismo, desporto, bem-estar; gestão da floresta, proteção de recursos naturais,
salvaguarda monumentos; mobilidade e rede de transportes; ambiente,
economia circular e sustentabilidade; capacitação de empresas, captação de Investimentos: atração de investimento através de apoios aos
empreendedores e investidores (estratégia múltipla).
Prevê-se, igualmente, que avance a execução das obras de requalificação da Piscina Municipal de Albergaria-a-Velha - Eficiência Energética,
no valor de cerca de 400 mil€.
Em 2020 estamos a trabalhar na preparação e adaptação gradual das
estruturas e serviços municipais, para assegurar serviços públicos essenciais e abranger as transferências de competências na atuação administrativa, vias, educação, ação social, saúde e proteção civil.
As questões ambientais, nomeadamente no que se refere à recolha
e tratamento de resíduos, economia circular e sustentabilidade terão
grande relevo numa perspetiva de sensibilização e educação ambiental,
bem como a mudança de comportamentos, sob o lema “Menos Lixo,
Mais Ambiente”.
Foi lançado um novo procedimento para concurso para recolha de resíduos sólidos e registam-se aumentos e melhorias na recolha seletiva
que vão continuar a ser implementados este ano, assim como ações de
sensibilização ambiental junto de diferentes públicos.
O Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município de Albergaria-a-Velha para 2020 perspetiva já o Desenvolvimento Estratégico
Local do Município para os próximos anos, no alinhamento dos 5 objetivos da Politica de Coesão do Pós – 2020, em articulação com a
estratégia regional (CIRA e CCDRC):
- Uma Europa mais inteligente — transformação industrial inovadora
e inteligente;
- Uma Europa mais verde e hipocarbónica – transição para uma energia limpa e equitativa, investimentos verdes e azuis, economia circular,
adaptação às alterações climáticas e prevenção de riscos;
- Uma Europa mais conectada – mobilidade e conectividade regional
em matéria de tecnologias de informação e comunicação;
- Uma Europa mais social — implementação do Pilar Europeu dos
Direitos Sociais;
- Uma Europa mais próxima dos cidadãos, mediante a promoção do
desenvolvimento sustentável e integrado das zonas urbanas, rurais e
costeiras, bem como das iniciativas locais.
O documento previsional aprovado em Assembleia Municipal para
2020 perspetiva a continuação da gestão financeira rigorosa do Município garantindo, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do Concelho
nas mais diversas áreas e a manutenção de uma baixa carga fiscal sobre
as famílias.
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COMUNIDADE UNIU-SE EM PROL DE
UMA ALBERGARIA MAIS LIMPA
No âmbito do projeto municipal Menos Lixo,
Mais Ambiente, o Município dedicou o dia 20 de
outubro ao ambiente com uma ação de limpeza
comunitária nas seis freguesias e uma conferência
temática no Cineteatro Alba.
Durante duas horas de limpeza, no período da manhã, as equipas
voluntárias recolheram 150 sacos de 80 litros e 4 cargas, a granel,
de lixos. A recolha fez-se maioritariamente junto das bermas das
estradas municipais e foi possível encontrar desde garrafas de
vidro e embalagens de plástico a componentes de automóveis.

JARDIM DE INFÂNCIA DE S. JOÃO DE
LOURE RECEBE PRÉMIO ECOVALOR
Durante a conferência ambiental Menos Lixo,
Mais Ambiente, o Jardim-de-Infância de São
João de Loure recebeu o Prémio Ecovalor,
atribuído pela ERSUC, por ter sido a escola/
jardim-de-infância que mais plástico angariou
para reciclagem no Município de Albergaria-aVelha.

À tarde o Cineteatro Alba recebeu a conferência ambiental
Menos Lixo, Mais Ambiente, onde participaram escolas,
empresas e organizações que se debruçam sobre estas
questões. A reciclagem, a mobilidade e o ambiente, a poupança
de água ou a gestão de resíduos no Concelho foram alguns
dos temas abordados. Em exposição, estiveram trabalhos com
materiais reutilizados, realizados pelas crianças que frequentam
os estabelecimentos de ensino e instituições particulares de
solidariedade social.
Para o Município, é prioritário colocar as questões ambientais na
agenda, sensibilizando para o papel fundamental que cada pessoa
tem na preservação do meio onde vive. Com uma mente mais
desperta e a alteração de hábitos, é possível produzir mudanças
que garantam um futuro menos dramático para as crianças de
hoje e para aquelas que ainda hão de nascer.
diretos a participar e também os vizinhos e habitantes da sua
rua. Quanto ao destino do prémio recebido, será para ajudar a
adquirir materiais para serem utilizados nas atividades e projetos
das crianças.

Em poucos meses, conseguiu reunir 120 sacos com plástico
e metal, tendo sido atribuído um euro por cada saco cheio.
A educadora Eugénia Balseiro refere que as crianças se
empenharam muito na atividade, convidando os familiares
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PROTOCOLO COM ERSUC JÁ GARANTIU
A RECOLHA DE 216 TONELADAS DE MATERIAL RECICLÁVEL
A ERSUC- Resíduos Sólidos do Centro
S.A. e a Câmara Municipal de Albergariaa-Velha estabeleceram em 2019 uma
parceria para recolha porta-a-porta de
resíduos recicláveis nos estabelecimentos
comerciais, serviços e escolas, com o
objetivo do desvio de recicláveis do fluxo
de resíduos indiferenciados. Com meio
ano de implementação em final de 2019,
com mais de 150 estabelecimentos e 25
escolas aderentes, foram já recolhidas 49
toneladas de papel e cartão, 123 toneladas
de embalagens de plástico e metal e 44
toneladas de vidro
Esta parceria vai de encontro ao cumprimento
dos objetivos e metas definidas no Plano de Ação para o
Cumprimento da Meta de Retoma da Recolha Seletiva-PERSU
2020 da ERSUC, e envolve a disponibilização de diversos meios,
nomeadamente uma viatura de recolha, dois colaboradores,
sacos para a separação de recicláveis, formação prévia das
equipais e ações de sensibilização para todas as escolas
envolvidas no projeto.

A implementação do projeto no terreno envolve as equipas da
ERSUC e do Município, com sensibilização aos estabelecimentos,
aos quais foram disponibilizados sacos verdes, azuis e amarelos
para recolha de respetivamente, vidro, papel e cartão e
embalagens de plástico e metal, posteriormente recolhidos
porta-a-porta em dias pré-definidos e enviados para a unidade
de triagem de ERSUC em Eirol.

MAIS ECOPONTOS EM ALBERGARIA-A-VELHA
No âmbito da estratégia Menos Lixo, Mais
Ambiente a ERSUC, em parceria com o Município
de Albergaria-a-Velha, procedeu ao reforço
da contentorização da recolha seletiva com
instalação de mais 24 ecopontos em todas as
freguesias, permitindo atingir uma densidade de
180 habitantes por ecoponto.
Com este reforço, que se traduz num aumento de 21%
relativamente ao existente, o Município passa a dispor de 137
ecopontos disponíveis para a deposição seletiva no concelho.
Todos os ecopontos estão georreferenciados permitindo
recolher a informação necessária à realização de uma gestão
adequada da recolha seletiva, o que, associado à sensibilização
da população e educação ambiental, permitirá aumentar as
quantidades recolhidas.
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CRIANÇAS APRENDEM A REDUZIR
O LIXO COM A AJUDA DE FICHAS PEDAGÓGICAS
No âmbito do projeto Menos Lixo, Mais Ambiente,
o Município distribuiu um kit de fichas pedagógicas
a cerca de 1500 crianças do 1.º Ciclo da rede pública
e privada do Concelho. O objetivo da iniciativa é
incentivar os mais novos a repensarem os seus
comportamentos, motivando-os para reduzirem
o lixo que produzem em casa e na escola através
da reutilização de objetos e da reciclagem, mas
também através da redução do consumo.
O kit é constituído por seis fichas dedicadas aos temas do
lixo, dos plásticos, do papel, do desperdício alimentar, do lixo
eletrónico e do consumo consciente. Com o recurso a imagens
coloridas, estatísticas e textos curtos, as fichas explicam o ciclo
de produção dos diferentes produtos e o desgaste do meio
ambiente que este processo provoca, bem como a dificuldade

em “fazer desaparecer” o lixo do planeta.
No final de cada ficha, são dados conselhos práticos que cada
criança pode pôr em prática para reduzir a quantidade de lixo
produzido. O kit é entregue com as instruções de como fazer
uma capa ecológica para guardar as fichas a partir de uma caixa
de cereais vazia.
As seis fichas estão disponíveis para consulta na página de
Internet do Município em www.cm-albergaria.pt (menu VIVER
– Ambiente – Sensibilização Ambiental – Menos Lixo, Mais
Ambiente).
contou com a parceria da DGLAB - Direção-Geral do Livro,
Arquivos e das Bibliotecas, da Universidade de Aveiro e da
ANPRI – Associação Nacional de Professores de Informática.

MUNICÍPES PODEM UTILIZAR APP PATRULHEIROS
PARA SINALIZAR PROBLEMAS AMBIENTAIS
O Município integra a rede de voluntariado ambiental “Patrulheiros”, que lhe permite ter acesso às
ocorrências enviadas pelos utilizadores da App Patrulheiros, uma aplicação móvel criada com o intuito
de facilitar o processo de prevenção, sinalização e resolução de problemas de foro ambiental.
A população de Albergaria-a-Velha e visitantes podem recorrer à App Patrulheiros como uma alternativa rápida e muito simples de
reportar problemas ambientais. Ao ter acesso on time (em tempo real) a estas ocorrências, o Município pode proceder à resolução
das mesmas de forma mais eficaz.
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MUNICÍPIO REFORÇA PARCERIAS NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
No último semestre de 2019,
a Câmara Municipal celebrou
protocolos de cooperação
com a Associação Patrulheiros
e a Associação BioLiving com
o objetivo de promover,
em parceria, iniciativas nas
áreas de educação ambiental
e mobilidade sustentável
dirigidas a várias faixas da
população,
com
especial
incidência na comunidade
escolar.
À Associação Patrulheiros, o Município
atribuiu uma comparticipação financeira
de 10 mil euros para apoiar as ações de
sensibilização e formação que desenvolve
no Concelho, não só com as patrulhas de
voluntários já constituídas, mas também
com estudantes, associações locais e a
comunidade em geral. O protocolo celebrado entre as duas
entidades também prevê a concretização da Base Operacional
para Patrulhas e a integração de Albergaria-a-Velha na Rede
Nacional de Patrulheiros.
Quanto ao protocolo de cooperação com a Associação BioLiving,
o Município atribuiu 6553 euros com vista ao desenvolvimento

de várias atividades de promoção e conservação da Natureza
dirigidas a diferentes públicos. No âmbito do protocolo, a
associação comprometeu-se a promover ações de educação
ambiental e de caráter cultural, recreativo e desportivo no 2.º
semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020, bem como
manter a gestão e valorização das antigas instalações do Jardimde-Infância de Frossos, cedidas pelo Município à BioLiving.
Entre as várias iniciativas
já efetuadas, é possível
destacar a Pateira sobre
Rodas, a organização
do III BioFórum sobre
Economia Circular e
a dinamização de três
oficinas BioNatal no Lugar
das Cores.
Quer
a
Associação
Patrulheiros,
quer
a
Associação
BioLiving
tiveram uma participação
ativa na Conferência/
Ação Comunitária Ambiental Menos Lixo, Mais
Ambiente e na Semana
Europeia da Mobilidade.
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ALBERGARIA-A-VELHA
CELEBROU
SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
O Município de Albergaria-a-Velha assinalou a
Semana Europeia da Mobilidade com diversas
iniciativas para públicos de todas as idades, desde
crianças da Educação Pré-escolar a seniores.
Caminhadas, ações de sensibilização cívica, oficinas sobre
utilização de veículos de duas rodas elétricos e um passeio
na Pateira de Frossos, foram algumas das atividades que
animaram a semana entre 16 e 22 de setembro, com o lema
A caminhar, a correr, a pedalar, Albergaria está a mexer.
A comemoração da Semana Europeia da Mobilidade em
Albergaria-a-Velha contou com a parceria da Associação
Patrulheiros, da GNR e da Associação BioLiving.
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CÂMARA MUNICIPAL ENTREGOU NOVA VIATURA À GNR
No dia 21 de dezembro a Câmara Municipal, no
âmbito de um protocolo de comodato e cedência,
entregou um veículo ligeiro ao Posto Territorial
de Albergaria-a-Velha. A nova viatura é um
Dacia Duster e representou um investimento
autárquico de cerca de 18.500 euros.
Na cerimónia de entrega da viatura, António Loureiro,
Presidente do Município, explicou que “tem havido uma enorme
colaboração entre a Câmara Municipal e a Guarda Nacional
Republicana e, nesse sentido, havia o compromisso com a GNR

que, caso houvesse um aumento do efetivo de elementos da
Guarda, a Câmara Municipal atribuiria uma nova viatura ao
Posto Territorial. Esse compromisso foi cumprido e a Câmara
também cumpriu a sua parte”.
O autarca acrescentou ainda que “o Município abdicou de
renovar a sua frota automóvel para investir num bem comum
a todos, que é o reforço da segurança”. Por fim afirmou que
“é bom que as pessoas sintam que Albergaria-a-Velha é um
concelho seguro. Através desta colaboração e desta ação
concreta contribuímos para melhorar a segurança e o bemestar de todos os munícipes”.

COMITIVA DA COSTA DO MARFIM VISITOU ALBERGARIA
Uma comitiva do Município de Bodokro, na
Costa do Marfim, esteve de visita a Albergariaa-Velha nos dias 23 e 24 de outubro, no âmbito
de um protocolo de cooperação amigável
descentralizado. Os dois municípios pretendem
estreitar relações, com a partilha de boas práticas
nas áreas Social e de Educação, bem como
potenciar as trocas comerciais.
Ao longo dos dois dias, o Presidente da Câmara Municipal,
Koffi Kouakou, e o Subprefeito de Bodokro, Bailly Désiré,
acompanhados pela cônsul honorária da Costa de Marfim, Sofia
Cordeiro, visitaram o Município, conheceram as instalações da
Irmandade da Misericórdia de Albergaria-a-Velha, com paragem
nas Salas Snoezelen e de Integração Sensorial, o Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha e a Escola Básica
do Sobreiro. Em termos de missão empresarial, a comitiva
visitou as empresas 2M, VALART, LARUS DESIGN, MC Rios,
10 CÂMARA EM MOVIMENTO

Mazel e OMS. Foi igualmente visitada a Incubadora de Empresas.
A finalizar a visita de dois dias, decorreu uma reunião de trabalho,
com a apresentação de boas práticas de gestão municipal nas
áreas da Educação e Ação Social.
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FAZ ACONTECER
ALBERGARIA-AVELHA CAPACITA A
COMUNIDADE
No âmbito do projeto Faz
Acontecer Albergaria-a-Velha,
o Município promoveu duas
ações de capacitação e desenvolvimento pessoal, dirigidas a
diferentes públicos, com o objetivo de dinamizar o ecossistema
empreendedor local.
A primeira oficina – Acelerador de Redes
Sociais - teve lugar a 24 e 25 de outubro
e disponibilizou mentoria especializada a
pessoas empreendedoras que queriam
ter uma presença online mais forte e eficaz. Estratégia de Marketing Digital, Facebook e Instagram Marketing foram alguns

MUNICÍPIO
APOIA NOVE
IDEIAS DE NEGÓCIO
Pelo quinto ano consecutivo,
o Município apoia a fixação de
novos negócios no Concelho
através
da
atribuição
de
incentivos
financeiros,
que
podem ir até 4000 euros por ano.
Em 2019, foram submetidas 24
candidaturas ao Programa de
Incentivos à Criação do Próprio
Emprego, tendo a Autarquia
selecionado 9 projetos para
apoiar.

dos temas abordados durante as ações.
Já a 23 de novembro, mães, pais e docentes puderam descobrir o que é Ensinar
pela Positiva. Orientada por Beatriz Pereira, Psicomotricista e Educadora Parental,
a oficina deu a conhecer as ferramentas

Desde a sua criação em 2015, o Programa
de Incentivos à Criação do Próprio
Emprego recebeu 100 candidaturas,
com o município a apoiar 61 projetos.
As empresas que receberam incentivos

e os princípios da Educação Positiva e
demonstrou como aplicá-los para comunicar melhor com as crianças.
Ao longo deste ano, vão ser dinamizadas
mais ações Faz Acontecer Albergaria-a-Velha, todas elas de participação gratuita.

já criaram mais de 88 postos de trabalho
e registaram, no seu conjunto, uma
faturação superior a 2 milhões de euros.
A taxa de sobrevivência tem rondado os
89%.

Os contratos foram celebrados a 6
de dezembro e as ideias de negócio
abrangem as mais diversas áreas de
atuação – a mobilidade, a vida saudável,
o turismo, a limpeza (doméstica,
industrial e florestal), a valorização de
produtos endógenos, cuidados pessoais,
comunicação e atividade física.
EMPREENDEDORISMO 11
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CAFÉ COM EMPRESÁRIOS COM MAIS DE 50 PARTICIPANTES
A Prave - Associação de Promoção de Albergariaa-Velha e a Câmara Municipal organizaram, na
manhã de 27 de novembro, a primeira edição do
Café com Empresários, que reuniu na Biblioteca
Municipal mais de 50 participantes para discutir
os desafios da formação e do emprego.
Catarina Mendes, Vereadora da Educação, afirmou que é
preciso continuar a melhorar o cenário atual do mundo laboral,
assumindo o emprego na sua dimensão social e a educação
como promotora da capacitação para a empregabilidade.
Este encontro surgiu de “um objetivo comum de refletir e
apontar caminhos para a conversão do emprego para as
necessidades de desenvolvimento social e económico de
Albergaria-a-Velha”.

NOVO SERVIÇO DISPONIBILIZA
ACONSELHAMENTO TÉCNICO
GRATUITO PARA AGRICULTORES
Desde o dia 24 de setembro, a Incubadora de
Empresas de Albergaria-a-Velha alberga o Serviço
de Apoio à Atividade Agrícola. Este novo serviço,
gratuito para os habitantes do Concelho ou que ali
tenham explorações agrícolas, tem a finalidade de
prestar um melhor apoio técnico e de proximidade a
quem esteja instalado na área agrícola ou pecuária.
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O Presidente do Município, António Loureiro, salientou que
sem os empresários, o Concelho não conheceria a vitalidade
que exibe no desenvolvimento económico.
Assim, a Câmara Municipal tem apostado em incentivos fiscais
para a fixação de investimentos e de empresas no Concelho,
geradoras de emprego. Atualmente, existem 716 empresas no
território municipal com 6.522 trabalhadores, as quais geram
mais de mil milhões de euros de faturação, dando relevo a um
dos maiores concelhos exportadores do País.
A ampliação e requalificação da Zona Industrial de Albergaria-aVelha também é uma prioridade para o autarca. Com a revisão
do Plano Diretor Municipal, foi possível adquirir terrenos e
duplicar a área – agora com 448 hectares – criando, desta forma,
mais de 25 lotes para a instalação de novas empresas.

Aconselhamento técnico agrícola, informações sobre projetos
agrícolas e candidaturas, apoios a fundos comunitários
existentes, recuperação de culturas agrícolas e florestais em
caso de incêndio, entre outros assuntos, são os serviços que o
Município coloca ao dispor da população no Serviço de Apoio
à Atividade Agrícola.
A autarquia estabeleceu um protocolo com a Agim – Associação
para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial, que
disponibiliza um técnico agrícola para responder às solicitações
dos agricultores do Concelho.

ALBERGARIA EM REVISTA - Nº52

GERAÇÕES
SOLIDÁRIAS CONTA
COM MAIS PESSOAS
VOLUNTÁRIAS
A Câmara Municipal desenvolveu, em outubro e novembro,
uma ação de capacitação no
âmbito do projeto Gerações Solidárias. A iniciativa teve como
objetivo habilitar elementos
do Banco Local de Voluntariado (BLV) no acompanhamento
a pessoas idosas, melhorando
a compreensão das alterações
associadas ao processo de envelhecimento e a atuação junto
desta população.

pessoas voluntárias no projeto Gerações
Solidárias.
Com os novos elementos, o projeto conta agora com um total de 15 acompanhantes (13 voluntárias e 2 voluntários)
a apoiar 7 seniores (5 mulheres e 2 homens). Todas as semanas, cada pessoa
idosa recebe a visita de 2 acompanhan-

tes, que ajudam em pequenas tarefas
quotidianas, dinamizam jogos ou fazem
simplesmente companhia a quem não
tem ou vive longe da família. Desta forma, pretende-se reduzir o sentimento de
solidão que estas pessoas possam sentir
e evitar que elas se retraiam “na sua concha” e evitem o contacto com o mundo
exterior.

doente oncológico, não só abordando
a reabilitação física, mas também a
recuperação emocional e a superação
do trauma. Foram ainda explicados
os direitos e outros aspetos legais do
doente com cancro.

Ainda durante o mês, esteve patente a
exposição fotográfica Sweet October, um
projeto constituído por autorretratos,
que pretende retirar o estigma associado
ao cancro da mama, da autoria de Ana
Bee.

Após a realização da ação de capacitação, o Município integrou mais quatro

CANCRO DA MAMA
EM DEBATE NO CINE
TEATRO ALBA
Durante o mês de novembro,
o Cineteatro Alba foi palco de
duas ações sobre o Cancro da
Mama, com vista a informar a
comunidade sobre esta doença
oncológica.
No dia 7 de novembro a mesa redonda
O Cancro Toca a Tod@s contou com
intervenções de especialistas de
diferentes áreas da saúde, que abordaram
o cancro da mama numa perspetiva
médica, os serviços de apoio à mulher
com esta patologia, a prevenção e o
acompanhamento da doença oncológica,
bem como a influência dos alimentos
e nutrientes no desenvolvimento e
prevenção da doença.
Foram debatidos no ONCOREAB Encontro de Reabilitação Oncológica,
que decorreu a 30 de novembro,
vários aspetos do tratamento do
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MUNICÍPIO CELEBROU DIA INTERNACIONAL DAS PESSSOAS COM DEFICIÊNCIA
No âmbito do Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, o
Município de Albergaria-a-Velha desenvolveu
um conjunto de atividades inclusivas ao longo da
semana, que contou com a parceria da APPACDM
de Albergaria-a-Velha, da AHMA – Associação
Humanitária Mão Amiga e dos Agrupamentos de
Escolas de Albergaria-a-Velha e Branca.

intergeracional. Finalmente, a 6 de dezembro, realizou-se um
miniconcerto na Sala Snoezelen, envolvendo as pessoas que
frequentam estas terapias.

No dia 3 de dezembro, o tema foi a atividade física, com a
dinamização das atividades de polybat, slalom em cadeira de rodas,
atletismo (lançamento do peso e percurso com obstáculos) e
minigolfe. A iniciativas decorreram no Agrupamento de Escolas
da Branca (manhã) e Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha
(tarde), tendo participado pessoas com e sem deficiência e/ou
incapacidade.
Já no dia 5, utentes da APPACDM visitaram o Jardim-de-Infância
de Albergaria-a-Velha para uma aula de música inclusiva e

CRIANÇAS ALBERGARIENSES CELEBRARAM
OS SEUS DIREITOS COM MURAIS DE AZULEJO
No âmbito do 30.º aniversário do Convenção sobre
os Direitos da Criança, a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) de Albergaria-a-Velha
desafiou as mais de 900 crianças do 1.º Ciclo a
pintarem um direito num azulejo. Todos juntos,
eles formam agora murais que cobrem paredes
de todas as escolas do 1.º CEB do Concelho.
Três dos murais de azulejos Pintar a Direitos – no Centro Escolar
das Laginhas, Escola Básica de Albergaria-a-Velha e Colégio de
Albergaria – foram oficialmente inaugurados na tarde de 25 de
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novembro, na presença de Maria Rosário Farmhouse, Presidente
da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens.
No mesmo dia, houve ainda a inauguração de uma escultura
feita por alunos do Curso Profissional de Manutenção Industrial
do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha.
“Serei o que me deres… Que seja amor.” foi a mensagem
que os estudantes gravaram no seu trabalho e que poderá ser
apreciado no Parque da Mobilidade, junto da Piscina Municipal
de Albergaria-a-Velha.
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EDUARDO SÁ MARCOU PRESENÇAS NAS VI JORNADAS DO PROFESSOR
Eduardo Sá, autor de Livro de Reclamações das
Crianças e Más Maneiras de Sermos Bons Pais,
foi um dos oradores convidados das VI Jornadas
do Professor de Albergaria-a-Velha, que tiveram
lugar a 12 de outubro no Cineteatro Alba e
contaram com cerca de 180 participantes.
O conhecido psicólogo clínico e psicanalista abordou a temática
Educação Inclusiva e foi bastante crítico do atual sistema de
ensino, afirmando que “a escola não pode ser uma indústria”.
Eduardo Sá defendeu que deve haver tempo para brincar,
experimentar, errar, tudo num ambiente de respeito pela
diversidade.

Escolar relativos ao ano letivo 2018/2019, uma distinção que
pretende valorizar o trabalho e dedicação dos alunos e alunas
do 6.º. 9.º, 10.º 11.º e 12.º ano do Concelho.
A sexta edição das Jornadas do Professor incluiu, ainda,
momentos culturais com o Quinteto de Metais e o Quinteto de
Cordas da Jobra, bem como a abertura da exposição Inúmera
Mão, da Companhia de Música Teatral. O evento encerrou com
o tradicional almoço convívio no Espaço Café-Concerto.

Escola Inclusiva: desafios e oportunidades, por Vítor Reis; Sorrir
a Todos: os desafios da inclusão, por Mariana Parente; Dinâmicas
de Inclusão no Agrupamento de Escolas da Branca, por Cátia
Pacheco; e Projetos de Intervenção Educativa: Mindfulness
para Professores, por André Santos, foram os outros temas
abordados nas jornadas, num ambiente de partilha e debate.
No final da manhã foram atribuídos os Prémios de Mérito

AGENDA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE 2019/20
Nas Jornadas do Professor, o Município
apresentou a Agenda Municipal da Educação
2019/2020, um guia anual que reúne as atividades
de
complemento
letivo,
enriquecimento
curricular e apoio à família a serem desenvolvidas
no Concelho.
Além das já habituais sessões de atividade física, promoção da

leitura, música, cidadania ou empreendedorismo, a Autarquia
está a dar especial atenção às iniciativas nas áreas do ambiente
(poupança da água, mobilidade sustentável e preservação da
Natureza) e da tecnologia (Kids Media Lab, Portable Learning
Labs e Tech@School).
De forma transversal nas diferentes áreas de conhecimento, o
Município quer também trabalhar as competências emocionais
desde o pré-escolar, tais como a regulação de comportamentos,
a concentração e o foco, a relação interpessoal, o respeito pelos
outros e o controlo da ansiedade.
EDUCAÇÃO 15
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EDUCADORAS DE INFÂNCIA DESENVOLVERAM
NOVAS ABORDAGENS DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
No âmbito do Educ@RA – Plano Integrado
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, um
grupo de 25 Educadoras de Infância participou, no
dia 5 de setembro, na formação Desenvolvimento
da Consciência Fonológica – elaboração de
material pedagógico, que decorreu na Biblioteca
Municipal.
Desenvolvido pela CIRA – Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, o Educ@RA visa a qualificação dos recursos
humanos e do parque escolar, o desenvolvimento de novas áreas

de combate ao abandono escolar e a promoção do sucesso
educativo. O programa engloba 26 agrupamentos de escolas
nos 11 municípios da CIRA e tem a duração de 36 meses.
Catarina Mendes, Vereadora da Educação, refere que é objetivo
do programa intermunicipal e do Município proporcionar uma
educação de qualidade e inclusiva, com pessoas capacitadas e
preparadas para dar resposta aos novos desafios colocados.
“Através da partilha, podemos introduzir mudanças nas nossas
práticas, que depois são disseminadas pela comunidade como
bons exemplos a seguir”, salienta.

TECH@SCHOOL MOTIVA ESTUDANTES PARA PROFISSÕES COM BASE TECNOLÓGICA
No âmbito da Agenda Municipal da Educação, a
InovaRia e a Autarquia estão a dinamizar o projeto
Tech@school junto de mais de 400 estudantes do
9.º e 11.º ano do Concelho.
O projeto, a ser implementado ao longo do corrente ano
letivo, tem como objetivo geral dar a conhecer como pode
ser atraente, gratificante e cheio de oportunidades trabalhar
em contexto empresarial nas áreas TICE – Tecnologias de
Informação, Comunicações e Eletrónica, demonstrando a
variedade de atividades que envolve.
Neste sentido, procura-se desfazer mitos e preconceitos
relativamente aos aspetos profissionais e aos seus protagonistas,
seja do ponto de vista comportamental (os nerds antissociais e
obcecados por engenhocas), seja de género (uma profissão para
homens e pouco “feminina”). Sessões de sensibilização, visitas
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a empresas tecnológicas e estágios de verão são algumas das
atividades inseridas no Tech@school.
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PESSOAL TÉCNICO DAS ESCOLAS REFORÇOU COMPETÊNCIAS
O pessoal auxiliar (assistentes operacionais e
assistentes técnicas), que exerce funções de
apoio a docentes e à comunidade escolar nos
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do
1.º Ciclo do Concelho, participou, ao longo do
1.º período, na ação de formação Técnicas de
Animação para Crianças e Jovens, que teve lugar
na Incubadora de Empresas.

Com esta ação, o Município de Albergaria-a-Velha pretendeu
atualizar os conhecimentos e reforçar as competências das 42
pessoas participantes, de modo a estarem melhor preparadas
para os novos desafios na área da Educação e desenvolverem
uma nova postura perante os papéis de cuidador e animador. A
ação foi financiada a 100 por cento pelo Portugal 2020, através
do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - Fundo
Social Europeu.

MUNICÍPIO EM TALLIN PARA CONHECER PROJETOS DE EDUCAÇÃO
Albergaria-a-Velha marcou presença em Talin,
na Estónia, na quarta reunião do projeto europeu
Urbact - ON BOARD, que decorreu de 3 a 5 de
dezembro de 2019.

Do Grupo Local, estiveram presentes Catarina Mendes,
Vereadora da Educação, Rosa Geraldo, Técnica Superior do
Município, Hugo Carvalho, docente responsável pelo projeto
PiGo do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha e Ana
Sofia Coutinho, Diretora de Internacionalização
da Jobra.
Este IV encontro transnacional teve como
principal objetivo compreender como é que
as entidades responsáveis por projetos e
programas locais podem contribuir para a
consolidação e melhoria das redes de inovação
em educação, indo ao encontro da iniciativa
de Viladecans “Educação 360º - todos educam
na cidade”. As pessoas participantes tiveram
oportunidade de visitar a Escola Kullo, o Centro
de Juventude em Haabersti, o centro de
investigação Mektory Smart Campus, a escola
Pelgulinna Gymnasium, o projeto EduInnoLab
e o Energy Discovery Center. Foram dias de
partilha de boas práticas e conhecimento,
importantes para o desenvolvimento da rede
local de inovação.
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ESTÁDIO MUNICIPAL DA BRANCA É CAMPO OFICIAL FIFA
O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol,
Fernando Gomes, esteve na Branca a 25 de novembro
para oficializar o Estádio Municipal/ Centro de Treinos
como campo oficial FIFA.
Fernando Gomes afirmou que, sem o envolvimento dos
autarcas, o despor to seria mais pobre e haveria menos
prática despor tiva. Assim, saudou o empenho, em especial
na conjugação de esforços com outras entidades – como
a Associação de Futebol de Aveiro – para a concretização
da missão da Federação, que é aumentar o número de
praticantes a nível nacional.
António Loureiro, por seu lado, destacou que 14% do
orçamento municipal é dirigido para o Despor to e Cultura,
duas áreas que têm a par ticularidade de unir a comunidade.
O autarca também salientou que o projeto de Despor to
Adaptado já é uma referência na área da inclusão, com
atletas a competir em provas/eventos regionais e nacionais.
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Antes do hastear da bandeira oficial da FIFA, o Município
de Albergaria-a-Velha e a Associação de Futebol de Aveiro
celebraram um contrato-programa de desenvolvimento
despor tivo, com vista a estabelecer os termos da cedência
e utilização das instalações despor tivas municipais para a
realização de treinos, jogos e estágios/concentrações das
seleções distritais em diferentes escalões, bem como para
outras ações que qualifiquem e capacitem os diferentes
agentes despor tivos das modalidades de futebol e/ou futsal.
Arménio Pinho, Presidente da Associação de Futebol de
Aveiro, referiu que o Município e a Junta de Freguesia da
Branca têm sido parceiros de excelência no desenvolvimento
despor tivo na região.
No caso específico do futebol feminino, destacou que houve
um crescimento acentuado; em 2015, só havia 22 meninas
inscritas e, este ano, já existem 105 atletas nas seleções
distritais, 10 das quais a par ticipar nas seleções nacionais.
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MUNICÍPIO APOIA ATLETA PARALÍMPICO
DE SNOWBOARD ADAPTADO PARA A ÉPOCA 2019/20
A Câmara Municipal celebrou
um
contrato-programa
de
desenvolvimento desportivo com
Pedro Manuel Marnoto Herdeiro,
atleta paralímpico na modalidade
de snowboard adaptado, a residir
atualmente no Concelho.
De acordo com o documento assinado,
a Autarquia vai apoiar a participação
de Pedro Herdeiro em estágios
e competições da modalidade de
snowboard adaptado, de acordo com
o programa desportivo 2019/2020 da
Federação de Desportos de Inverno
de Portugal. O apoio consiste numa
comparticipação monetária no valor de
dois mil euros e na utilização gratuita
da Piscina Municipal da Branca para
complemento aos treinos de preparação
das atividades.
Pedro Manuel Marnoto Herdeiro nasceu
em Lourenço Marques há 47 anos e é
portador de Esclerose Múltipla Primária
Progressiva. Para além de ser o primeiro

atleta de qualquer desporto adaptado
de inverno em Portugal, foi igualmente
o primeiro português a ter classificação
desportiva paralímpica em desportos de

inverno – Snowboard Adaptado – SB-LL2
e o primeiro atleta nacional a participar
e a pontuar numa prova internacional de
Snowboard Adaptado.

ATLETAS DE DESPORTO ADAPTADO
EXPERIMENTAREM STAND UP PADDLE
Um grupo de 13 pessoas integradas no Programa
de Desporto Adaptado experimentou, no dia 30
de outubro, a modalidade de Stand Up Paddle na
Piscina Municipal de Albergaria-a-Velha. Sendo
atletas que já participam, regularmente, em
provas de natação adaptada, o Município quis dar
a oportunidade de experienciarem, pela primeira
vez, uma outra atividade realizada em meio
aquático.

O Stand Up Paddle é uma modalidade que consiste em
deslizar sobre a água com uma prancha bastante estável,
impulsionando o movimento com o recurso a um remo. A sua
prática proporciona vários benefícios para a saúde, melhorando
o equilíbrio, o desenvolvimento de todos os músculos e
contribuindo para o alívio da ansiedade.
Na atividade, participaram utentes da APPACDM de Albergariaa-Velha, da AHMA – Associação Humanitária Mão Amiga e
pessoas com deficiência e/ou incapacidade pertencentes a
instituições específicas.
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MUNICÍPIO LANÇOU SEXTO VOLUME DA REVISTA ALBERGUE
A edição de 2019 da Revista Albergue foi lançada
no dia 9 de novembro na Biblioteca Municipal
perante uma sala esgotada. No meio do público,
encontravam-se muitos dos autores que
contribuíram com artigos para o sexto volume da
publicação, que serve de veículo de inventariação,
preservação, valorização e divulgação da História
e do Património do Concelho de Albergaria-aVelha.
Delfim Bismarck, Vereador da Cultura e Diretor da Revista
Albergue, enumerou os diferentes artigos publicados neste
número, afirmando que os temas de investigação são
diversificados e tocam a arqueologia, o estudo da flora e da
fauna da Pateira de Frossos, assim como os que se centram no
património arquitetónico, azulejar e religioso. Destaque, ainda,
para aspetos relacionados com a Companhia de Celulose do
Caima, além dos que focam a I Grande Guerra, a Monarquia do
Norte e a família Lemos.
Nos seis volumes publicados, a Revista Albergue já reuniu
72 autores e mais de 1.850 páginas. Para António Loureiro, a
participação de investigadores e historiadores na publicação

municipal contribui para o conhecimento “das raízes da nossa
história, das nossas tradições, da nossa cultura e das nossas
gentes”.

I GUERRA MUNDIAL
FOI RECORDADA NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

tudo, identificar e biografar os cidadãos naturais e residentes
no concelho de Albergaria-a-Velha que se viram envolvidos na
Grande Guerra e que participaram no maior acontecimento
bélico da História da Humanidade.

Mais de 100 pessoas marcaram presença na sessão de
apresentação do livro O Concelho de Albergaria-a-Velha
na I Guerra Mundial (1914-1918), da autoria de Delfim
Bismarck Ferreira. O evento,
organizado pelo Município e pela
ADERAV – Associação para o
Estudo e Defesa do Património
Natural e Cultural da Região de
Aveiro, teve lugar na Biblioteca
Municipal no dia 21 de dezembro.
Para Delfim Bismarck Ferreira, a obra
é “uma singela homenagem a todos
aqueles que participaram na I Guerra
Mundial, defendendo e honrando o
nome do concelho de Albergaria-aVelha e de Portugal, fosse em África ou
na Europa”.
Ao longo das 336 páginas, o autor
procura caracterizar o ambiente que
se vivia neste período e, acima de
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Foram identificados 230 Albergarienses que participaram
militarmente na I Guerra Mundial. Destes, faleceram pelo menos
9 militares.
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MAIS DE 28 MIL PARTICIPANTES NAS
AÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DURANTE O ANO DE 2019
No ano de 2019, a Biblioteca Municipal de
Albergaria-a-Velha promoveu 399 ações, que
contaram com um total de 28 318 participantes.
Assumindo-se como um equipamento cultural
de excelência, a Biblioteca tem atraído pessoas
de diferentes idades e concelhos com uma
grande variedade de iniciativas, desde encontros
formativos, palestras, apresentações de livros ou
atividades em família.

O Encontro Formativo Para Além de Princesas e Dragões e o
concurso criAtiva contaram com a maior participação de sempre
no ano passado, que também ficou marcado pelo acolhimento
e coorganização, juntamente com o Município de Ílhavo, da II
Conferência Internacional da RBCIRA [Re]Pensar a Biblioteca
Pública, que trouxe reconhecidos especialistas estrangeiros a
Albergaria-a-Velha. Destaca-se, ainda, a adesão cada vez significativa
das famílias às sessões de leituras encenadas no período noturno
– Terror na Biblioteca e Em Pijama, Conto Contigo!.
Desde a sua abertura em 2013, a Biblioteca Municipal de
Albergaria-a-Velha já contou com 183 016 visitantes. A sua
coleção é constituída por 71 050 recursos, com os empréstimos
domiciliários a totalizarem 134 222.

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2019
No âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019, a
Câmara Municipal organizou
uma palestra sobre o tema O
Património Industrial em Albergaria-a-Velha a 3 de outubro, na
Biblioteca Municipal.

Alba – Uma História Económico-Social,
seguindo-se a intervenção de Cláudia
Redondo sobre A Fábrica de Valmaior –
A Reabilitação do Património Industrial.
Na segunda parte da tarde, tiveram lugar
três apresentações – As Minas do Palhal

e do Carvalhal na Génese da Fábrica de
Pasta de Madeira do Caima, por Jorge
Custódio, Os Ingleses na Fábrica de Pasta
de Papel do Caima, por Sofia Macedo, e
O Vapor na Fábrica do Caima, por Susana
Pacheco. No final, houve espaço para um
pequeno debate com o público.

Ao longo da tarde, um grupo de
investigadores e historiadores apresentou
estudos sobre algumas das mais
emblemáticas indústrias que laboraram
no Concelho e que se tornaram
importantes motores da economia local
nos seus tempos áureos.
Após a abertura da sessão pelo VicePresidente do Município, Delfim
Bismarck, Raquel Varela abordou o tema
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BIBLIOTECA MUNICIPAL EM AÇÃO

Exposições, apresentações de livros, atividades em família… A Biblioteca Municipal continuou a ser, no segundo semestre de 2019,
um espaço privilegiado para a promoção da Cultura nas suas diversas vertentes, onde pessoas de todas as idades podem passar
momentos inspiradores e divertidos.

Padrão – Exposição de Artes Plásticas pelos alunos do Colégio de Albergaria

Ler em comunIDADE

Genesis – Exposição de Pintura de Dália Santos

Terror na Biblioteca
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Encontros com Letras… Sandra Martins
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YETI – Youth Education Through Illustration

Retratos de Autores Portugueses – Exposição de Pintura de
Maria do Carmo Vieira

Histórias em Pijama

Encontros com Letras… Raquel Ribeiro

Um olhar através da minha objetiva – Exposição de Fotografia de Manuel Antão Lopes
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CINE TEATRO ALBA ENCERRA 2019 COM MAIS DE 32 MIL ESPETADORES
Durante o ano passado, o Cineteatro Alba recebeu 32 006 espetadores nas 161 ações que tiveram lugar nos seus diferentes
espaços, da Sala Principal ao Espaço Café-Concerto, passando pela Sala Estúdio.
Em termos de taxa de ocupação, esta foi de 77,14%, com vários espetáculos a esgotarem a lotação definida com relativa facilidade,
como Governo Sombra, do Festival Risorius, os concertos de Ana Moura, Pedro Abrunhosa, Salvador Sobral, a peça Monólogos da
Vagina e o filme de animação da quadra natalícia Frozen.
Desde a reabertura em 2012, já passaram pelo Cineteatro Alba 206 534 espetadores.

Arsene Duevi

Churky

Eva Fernandez

Inúmera Mão – Festival MI
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Monólogos da Vagina
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Moonshiners

Pipo Romero

Quanto tempo o tempo tem – Festival MI

The Kid – Festival MI

Salvador Sobral
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ALBERGARIA-A-VELHA INTEGROU COMEMORAÇÕES
EUROPEIAS DOS DIAS DO CAMINHO DE SANTIAGO
No âmbito da iniciativa European Days of
the Camino de Santiago (Dias do Caminho
de Santiago), o Município apresentou
o documentário Walking the Camino –
Six Ways to Santiago na tarde de 19 de
outubro, na Biblioteca Municipal.
No documentário Walking the Camino - Six Ways to
Santiago, realizado por Lydia B. Smith, o público pôde
acompanhar a viagem de seis peregrinos de diferentes
países, enquanto lidam com bolhas, exaustão, solidão
e dúvidas, até ao triunfo da chegada e à realização
pessoal. No final do visionamento, foi possível trocar
impressões sobre o filme visionado e partilhar
experiências pessoais sobre a peregrinação a Santiago
de Compostela.
A iniciativa European Days of the Camino de Santiago é uma
organização da Federação Europeia dos Caminhos de Santiago

e foi celebrada em setes países. O objetivo é destacar a natureza
integradora da rota jacobeia, revelando à população o seu papel
nos múltiplos laços entre os povos europeus.

FESTIVAL DO PÃO DE PORTUGAL E
ROTA DOS MOINHOS FORAM PROMOVIDOS NO BRASIL
O Vice-Presidente do Município, Delfim Bismarck,
marcou presença na EXPOSAUDÁVEL - Exposição
de produtos, serviços e práticas que fazem bem!,
que decorreu na Expo Unimed Curitiba, Brasil,
nos dias 20 e 21 de setembro.
A convite da organização, o Festival Pão de Portugal e a Rota dos
Moinhos de Albergaria-a-Velha foram os temas apresentados
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neste I Simpósio sobre o Futuro do Pão Artesanal na Paraná,
que apresentou uma programação multidisciplinar e diferentes
abordagens sobre o tema - científicas, culturais e de negócio.
As palestras, a que assistiram dezenas de pessoas, foram muito
participadas e despertaram no público presente o interesse
em visitar Albergaria-a-Velha, sendo previsível a visita de uma
comitiva de Curitiba na edição 2020 do Festival Pão de Portugal.
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FESTIVAL DOS MODOS NASCEM AS COISAS CELEBROU A CRIATIVIDADE
A 5.ª edição Dos Modos Nascem Coisas – Festival
de Fazedores de Artes regressou à Alameda 5
de Outubro entre os dias 13 e 15 de setembro,
para promover a cidade como centro criativo no
âmbito da cultura nacional.

Dos Modos Nascem Coisas é um festival dedicado às Artes, um
conceito aberto sobre a criação artística em geral, contemplando
tanto as artes e ofícios tradicionais como contemporâneos e as
diversas artes performativas, da música ao teatro, do circo à
performance. Ao longo dos três dias, o público pôde participar
em conversas temáticas, oficinas, ver a exposição Arte e Ofícios

Contemporâneos, descobrir produtos originais nos mercados e
assistir a diferentes espetáculos.
O evento é igualmente um ponto de encontro de gentes da
cultura e de criação de pensamento. “Sem ser elitista, pretendese trazer propostas artísticas mais arrojadas a um público que
normalmente não está aberto nem habituado a essas mesmas
expressões”, referiu a organização. Segue-me à Capela, NBC,
Tosta Mista e a já tradicional Orquestra (in)Quieta subiram
ao palco do festival, que é uma coprodução AlbergAR-TE
e Município de Albergaria-a-Velha, com o apoio da Junta de
Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior.

NUGAPE, FREDDY STRINGS E DA CRUZ ONE MAN BAND NAS SEXTAS
Nos últimos meses de 2019, a praça central
do Mercado Municipal de Albergaria-a-Velha
continuou a ser palco de variados espetáculos,
sempre às sextas, a dar as boas vindas ao fim de
semana.
Em setembro, o NUGAPE - Núcleo de Gaita-de-foles e
Percussão Tradicional do Grupo Folclórico, Cultural e Recreativo

de Albergaria-a-Velha propôs um concerto com oficina de
danças europeias.
No mês seguinte, a música foi outra com os sons de Jazz e Blues
de Freddy Strings. Por fim, em novembro, A Praça recebeu o
único Homem-Orquestra tradicional do País - Da Cruz One
Man Band – que tocou, em simultâneo e em andamento, um
total de 17 instrumentos.
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MUNICÍPIO FAZ BALANÇO POSITIVO DOS LUGARES DAS CORES EM 2019
Sob o lema EcoNatal, com programação exclusiva
e diversificada durante um mês, assente na
participação e envolvimento das associações,
coletividades e companhias locais, o Município
considera que o Lugar das Cores 2019 foi um
sucesso, com a afirmação da imagem do Natal
em Albergaria-a-Velha.
A salientar…
… todos os espetáculos tiveram lotação praticamente
esgotada e com preços reduzidos para todos.
… primeiro Moinho de Natal do País e a aposta na melhoria
da iluminação e decoração de Natal.
… acesso gratuito às diversões em permanência no Lugar das
Cores (trampolins, insufláveis e carrossel francês).
… chegada do Pai Natal, que partiu do Mercado Municipal - A
Praça, e o cortejo de natal com um aumento significativo de
participantes.
… oferta de espetáculos de Natal às crianças do pré-escolar
e 1.º Ciclo do Concelho.
… mote “verde” do Natal em Albergaria-a-Velha, que apelou
à valorização dos recursos naturais, métodos tradicionais,
simplicidade e economia circular, com destaque para as paletes
decoradas por crianças do pré-escolar.
… “Sabores com Cor” aumentou significativamente a
participação das associações do Concelho para a partilha de
sabores e receitas tradicionais nas diversas barraquinhas de
Natal.
… Presépio Vivo na Alameda 5 de Outubro.
… oficinas promovidas no Colour Park e nos Ateliers de
Natal com boa adesão.
… novo espaço Gaming, cinema ao ar livre, animação de
proximidade, danças urbanas e After Christmas Party.
… Mercadinho de Natal, em colaboração com a Prave,
decorações ecológicas, cabazes de Natal e oficinas criativas a
animar A Praça.
… promoção do comércio local com a segunda Campanha
de Natal e um aumento significativo dos estabelecimentos
comerciais aderentes, num total de 60.
Para 2020/2021 o desafio é começar a trabalhar de forma
intensa para que o próximo Natal seja igualmente inesquecível.
28 EVENTOS
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ESCOLA SECUNDÁRIA VAI SER REQUALIFICADA
Após
vários
contactos
e
reuniões de trabalho com a
Direção Geral de Educação
do
Centro,
a
Secretaria
de Estado da Educação e a
CCDRC, a Câmara Municipal
vai avançar com obras no bloco
das oficinas utilizadas pelo
ensino profissional, que já não
oferecem as mínimas condições
para o trabalho de estudantes e
docentes.

e a lógica “faça você mesmo”, inspirando
docentes e estudantes a experimentar
e a compartilhar novas soluções.
Outro aspeto a valorizar é a abertura à
comunidade, em períodos específicos,
fomentando a utilização do espaço de
acordo com os princípios dos Fab Labs
(Laboratórios de Fabricação).

“Faz sentido pensar e reconstruir este
espaço para responder aos desafios
do desenvolvimento económico local,
dotando alunos e alunas com um
nível de qualificação que satisfaça as
necessidades de emprego no Concelho”,
refere Catarina Mendes, Vereadora da
Educação.

O objetivo desta requalificação é
edificar, no contexto em que se insere
a Escola Secundária, um espaço oficinal
inspirado nos princípios dos Espaços
Maker, Fab Lab e Ambientes Educativos
Inovadores, fomentando, desta forma
o ensino profissional numa perspetiva
empreendedora.
Além das áreas tradicionais, as novas
oficinas querem promover a criatividade

MUNICÍPIO INVESTE MAIS DE 120 MIL EUROS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES
Encontra-se em fase de conclusão o projeto de
reabilitação de seis estabelecimentos de ensino três escolas básicas do 1.º Ciclo e três jardins-deinfância – numa empreitada com um valor total
de 121 373, 21 euros.
As obras inserem-se no programa de requalificação do parque
escolar da Câmara Municipal. Visa dotar os equipamentos
de
melhores
condições
de trabalho e estudo para
centenas de crianças e
docentes. Embora cada edifício
escolar tenha particularidades
que exigem um tratamento
diferente, as intervenções
têm incidido na remodelação
de
instalações
sanitárias
(incluindo WC para crianças
de mobilidade condicionada),
na criação ou beneficiação
de espaços cobertos na zona
de recreio, na melhoria das
condições do espaço de
refeições, na substituição de
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pisos e caixilharias, na execução de rampas de acesso e de
pinturas interiores.
As intervenções abrangem o Jardim-de-Infância e Escola Básica
de Fradelos (Branca), o Jardim-de-Infância e Escola Básica de
Santo António (Valmaior), a Escola Básica do Souto (Branca) e o
Jardim-de-Infância de Pinheiro (S. João de Loure), beneficiando
um total de 147 crianças.

ALBERGARIA EM REVISTA - Nº52

PERTO DE 50 MIL EUROS PARA
ABRIGOS DE PASSAGEIROS

de comprimento) de forma a albergar mais estudantes nas
horas de maior concentração após o período de aulas.

O Município investiu 48 947 euros na requalificação
de abrigos de passageiros e na aquisição de novas
estruturas. Ao todo, foram recuperados 5 abrigos
e colocados 10 novos, de forma a proporcionar
maior conforto aos passageiros enquanto
esperam pelo transporte público, especialmente
em dias de mau tempo.
As intervenções tiveram lugar nas freguesias de Albergaria-aVelha e Valmaior, Angeja, Branca e Ribeira de Fráguas. As novas
estruturas, de 3 por 1,40 m e 2,51 m de altura, são de alumínio e
vidro. Já no caso dos abrigos antigos, procedeu-se à recuperação
e pintura da chapa metalizada.
Junto à Escola Secundária de Albergaria-a-Velha foi também
colocado um abrigo, de grandes dimensões (mais de 7 metros

ALBERGARIA-A-VELHA COM DOIS NOVOS
POSTOS DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
O segundo posto de carregamento público de
veículos elétricos, instalado junto da Piscina
Municipal de Albergaria-a-Velha, já se encontra
em funcionamento. Após a colocação do primeiro
posto na Alameda 5 de Outubro em setembro de
2019, a Autarquia Albergariense continua assim
a apostar na mobilidade sustentável, baseada
na utilização de
transportes
com
baixos
impactos
ambientais.

de um cartão que permite acionar qualquer posto de
carregamento de acesso público da rede Mobi.E.
Atualmente existem mais de 500 postos de carregamento em
todo o País, que correspondem a cerca de 1250 pontos de
carregamento (tomadas). Em Albergaria-a-Velha, o Município
está a estudar a possibilidade de colocar mais postos de
carregamento em lugares estratégicos no centro da cidade.

Cada posto disponibiliza
dois pontos (tomadas)
de 22 KW, estando
afetos
dois
lugares
de
estacionamento
público para os veículos
elétricos
realizarem
o carregamento com
a maior comodidade.
Para poder utilizar este
serviço, as pessoas
têm de contratar com
um
Comercializador
de Eletricidade para
a Mobilidade Elétrica
(CEME) o fornecimento
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Pavimentação da Rua da Cilha – Alquerubim

Pavimentação da Rua do Outeiro – Pinheiro
– São João de Loure

Pavimentação da Rua das Entre Casas Frossos

Pavimentação da Viela da Marinha – Angeja

Beneficiação de zonas pontuais da Rua Dr.
Augusto Castro – Fontão – Angeja

Construção de muro na Rua do Soito – Fontão
- Angeja

Pavimentação da Rua Lameiro Redondo – 2.ª fase - Sobreiro
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ESTATUTO DO
DIREITO DE
OPOSIÇÃO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO ESTATUTO
DO DIREITO DE OPOSIÇÃO NO
ANO DE 2019

1. INTRODUÇÃO
Fomentando
o
preceito
constitucional do reconhecimento
às minorias do direto de oposição
democrática, consagrado no n.º 2
do artigo 114º, da Constituição da
República Portuguesa, foi aprovado,
pela Lei n.º 24/98, de 26 de maio,
o Estatuto do Direito de Oposição,
o qual pretende assegurar o
funcionamento dos órgãos eleitos,
garantindo às minorias o direito de
constituir e exercer uma oposição
democrática aos órgãos executivos
das autarquias locais.
Por oposição entende-se o
acompanhamento, fiscalização e
crítica das orientações políticas
do Governo ou dos órgãos
executivos das regiões autónomas
e das autarquias locais de natureza
representativa, em moldes mais
eficazes, dotando a oposição de
direitos de participação em áreas
fundamentais.
Nos termos do identificado Estatuto,
assiste aos titulares do direito de
oposição o direito à informação, o
direito de consulta prévia, o direito
de participação e o direito de depor.
Por fim, assiste-lhes, ainda, o direito
de pronúncia sobre o relatório de
avaliação do grau de observância do
respeito pelo mencionado diploma
legal.
De acordo com o n.º 1, do artigo
10.º, da referida Lei n.º 24/98, os
órgãos executivos das autarquias
locais devem elaborar relatórios de
avaliação do grau de observância do
respeito pelos direitos e garantias,
expondo as atividades que deram
origem e que contribuíram para o
pleno cumprimento dos direitos,
poderes e prerrogativas dos titulares
autárquicos do direito de oposição.
De acordo com o consagrado no
Estatuto do Direito de Oposição,
os titulares do Direito de Oposição
têm:
a) Direito à Informação - ser
informados regular e diretamente
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pelos correspondentes órgãos
executivos sobre o andamento
dos principais assuntos de interesse
público relacionados com a sua
atividade (artigo 4º);
b) Direito à Consulta Prévia – ser
ouvidos sobre as propostas dos
respetivos orçamentos e planos de
atividade (artigo 5º);
c) Direito à Participação –
pronunciarem-se e intervirem pelos
meios constitucionais e legais sobre
quaisquer questões de interesse
público relevante, bem como o
direito de presença e participação
em todos os atos e atividades
oficiais que, pela sua natureza, o
justifiquem (artigo 6.º);
d) o direito de depor perante
quaisquer comissões constituídas
para a realização de livros brancos,
relatórios, inquéritos, inspeções,
sindicâncias ou outras formas
de averiguação de factos sobre
matérias de relevante interesse local
(artigo 8.º).
2. TITULARES DO DIREITO
DE OPOSIÇÃO
Nas autarquias locais e nos termos
do artigo 3.º da Lei n.º 24/98,
de 26 de maio, são titulares do
direito de oposição os partidos
políticos representados no órgão
deliberativo que não estejam
representados no correspondente
órgão executivo e ainda aqueles
que, estando representados na
Câmara Municipal, nenhum dos
seus
representantes
assuma
funções, poderes delegados ou
outras formas de responsabilidade
direta e imediata pelo exercício de
funções executivas, bem como os
grupos de cidadãos eleitores que
tenham concorrido nas eleições
autárquicas e que, como tal, estejam
representados em qualquer órgão
autárquico.
No Município de Albergaria-a-Velha
e no atual mandato 2017/2021,
o CDS-PP é o partido político
que detêm funções distribuídas e
poderes delegados e subdelegados,
com cinco elementos na Câmara
Municipal, treze membros na
Assembleia Municipal e quatro
Presidentes de Juntas de Freguesia.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo
3.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio,
são titulares do direito de oposição:
− O PPD-PSD, representado na

Assembleia Municipal por seis
membros e por dois Presidentes
de Junta de Freguesia e na Câmara
Municipal por dois Vereadores;
− O PS, representado na Assembleia
Municipal por dois membros.
3. CUMPRIMENTOS DO
ESTATUTO DE OPOSIÇÃO
Compete à Câmara Municipal, de
acordo com a alínea yy) do n.º 1
do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro
“Dar cumprimento ao Estatuto
do Direito de Oposição”. Tal
competência encontra-se delegada
no Presidente da Câmara Municipal
– Edital n.º 231/2017;
Compete ainda ao Presidente
da Câmara Municipal “Promover
o cumprimento do Estatuto do
Estatuto do Direito de Oposição e
a publicação do respetivo relatório
de avaliação”, conforme alínea u) do
n.º 1, do artigo 35º, do Anexo I, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
Assim, referem-se, genericamente,
as atividades que deram origem
e contribuíram para o pleno
cumprimento dos direitos, poderes
e prerrogativas dos titulares
autárquicos do direito de oposição:
3.1. DIREITO
À INFORMAÇÃO
Durante o período respeitante a
este relatório e, em cumprimento
do disposto no artigo 4.º da Lei n.º
24/98 de 26 de maio, os titulares do
direito de oposição do Município
de
Albergaria-a-Velha
foram
regularmente informados pelo
Órgão Executivo e pelo Presidente
da Câmara Municipal, tanto de
forma expressa, como verbal, sobre
o andamento dos principais assuntos
de interesse público relacionados
com a sua atividade.
Assim, foi dado cumprimento ao
estipulado na alínea c) do n.º 2 do
artigo 25º, conjugada com o n.º 4
do artigo 35º, e nas alíneas s), t), u),
x) e y) do n.º 1 do mesmo artigo
35º, todos do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua
atual redação, e facultadas outras
informações concernentes a outros
assuntos, designadamente:
- Foi remetida ao Presidente da
Assembleia Municipal e a todos os
membros da Assembleia Municipal,
bem como aos Vereadores, antes de

cada sessão ordinária daquele órgão,
informação escrita do Presidente
de Câmara Municipal, relativa à
atividade da Câmara Municipal, com
elevado grau de detalhe, e a outros
assuntos de interesse público,
bem como informação sobre a
situação financeira e sobre as obras
em curso, reclamações, recursos
hierárquicos e processos judiciais
pendentes, entre outros;
- Foi remetida aos Vereadores da
Câmara Municipal, antes de cada
reunião daquele órgão, informação
sobre os atos praticados no âmbito
de delegação/subdelegação de
competências e outras informações
pertinentes sobre a atividade
municipal, bem como facultada
informação sobre a situação
financeira, entre outros;
- Foi facultada resposta aos pedidos
de informação ou documentação
apresentados pelos Vereadores,
verbalmente na própria reunião ou
posteriormente, verbalmente ou
por escrito;
- Foi facultada resposta aos pedidos
de informação transmitidos pela
Mesa da Assembleia Municipal;
- Foi facultada resposta, em geral,
às questões colocadas formal ou
informalmente sobre o andamento
dos principais assuntos do Município;
- Procedeu-se à publicação
das deliberações dos órgãos
autárquicos e das decisões dos
respetivos titulares, destinadas a ter
eficácia externa, através de edital e/
ou divulgação na página de internet
da autarquia, e/ou em Boletim
Municipal, e/ou em jornal regional
e/ou no Diário da República,
conforme disposição legal aplicável;
- Foram remetidas à Assembleia
Municipal as atas das reuniões do
Executivo Municipal, após a sua
aprovação;
- Procedeu-se à divulgação das atas
das reuniões da Câmara Municipal e
das sessões da Assembleia Municipal,
após a sua aprovação;
- Deu-se cumprimento ao Estatuto
do Direito de Oposição, com a
publicação do respetivo relatório de
avaliação.
Tendo como objetivo facultar
as condições adequadas para
o exercício deste direito, foi
disponibilizada aos Vereadores do
PPD-PSD, a Sala das Reuniões e/ou
Salão Nobre dos Paços do Município
para consulta e estudo de todos os
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dossiês sujeitos a deliberação por
parte do executivo, bem como
os meios materiais indispensáveis
e foi ainda disponibilizado apoio
administrativo.
Os representantes da oposição
foram ouvidos nas questões
mais relevantes para a atividade
autárquica e, sempre que possível,
os seus contributos e sugestões
foram incorporados.
A Câmara Municipal de Albergariaa-Velha, em nome do princípio da
transparência, mantém atualizados
os mecanismos de informação
permanente sobre a gestão
municipal, designadamente sobre
eventos, atividades, realidade local,
atas, regulamentos, entre outros,
em particular, na página da internet,
facilitando o acompanhamento,
fiscalização e crítica da atividade
dos órgãos municipais, mas também
através das redes sociais e de
newsletter de alguns serviços, bem
como de folhetos informativos
diversos.
Garante a edição e disponibilização
regular da Agenda Cultural e
Boletim Municipal, mantendo-os
disponíveis, em formato digital, no
sítio institucional do município na
internet.
3.2.
DIREITO
DE
CONSULTA PRÉVIA
De acordo com o disposto no
n.º 3 do artigo 5º do Estatuto do
Direito de Oposição e no quadro
do processo de elaboração das
Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2020, foi solicitada
aos representantes do PPD-PSD e
do PS a sua presença em reunião a
ter lugar nos Paços do Município, a
fim de apresentarem propostas e
contributos, para serem analisados
no âmbito da elaboração dos
referidos documentos.
Com o intuito de se pronunciarem
sobre as propostas dos documentos
supracitados, as quais lhes foram
enviadas com a devida antecedência,
via correio eletrónico em 17.10.2019
(09h) e disponibilizadas em papel,
em local previamente definido, nos
dias 17 e 18.10.2019, foi solicitada
a comparência dos Vereadores e
dos representantes dos partidos
políticos na Assembleia Municipal
para uma reunião a realizar no dia
21.10.2019, sujeita à confirmação e
escolha de horário, pelos titulares

do direito. Este calendário foi
previamente informado a todos os
titulares, por correio eletrónico de
08.10.2019.
Foram, ainda, facultadas, com a
antecedência prevista na lei, por
correio eletrónico e disponibilizadas
em papel, no local previamente
combinado, as ordens do dia
das reuniões do executivo e das
sessões do órgão deliberativo
e disponibilizados para consulta
todos os documentos necessários à
tomada de decisão. Foram fornecidas
cópias desses documentos, sempre
que solicitadas, com meios humanos
e materiais da autarquia.
De acordo com o disposto na Lei
n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com
as respetivas alterações introduzidas
pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro,
foi elaborado o Regulamento do
Conselho Municipal da Juventude, o
qual veio definir as normas relativas
à composição e competência do
Conselho Municipal da Juventude
de Albergaria-a-Velha, órgão de
carácter consultivo sobre matérias
relacionadas com a política da
juventude e que desenvolve a sua
ação no município de Albergariaa-Velha. Acresce referir que este
órgão conta com um representante
de cada partido político com
assento na Assembleia Municipal.
O referido órgão emitiu o parecer
obrigatório no que respeita às
dotações afetas às políticas de
juventude e às políticas sectoriais
com aquela conexas - Parecer n.º
1/2019/CMJ favorável à aprovação
aos documentos previsionais.
3.3. DIREITO
DE PARTICIPAÇÃO
No período atinente a este relatório
foi assegurado aos titulares do
direito de oposição o direito de se
pronunciarem e intervirem, pelos
meios constitucionais e legais, sobre
quaisquer questões de interesse
municipal,
podendo
efetuar
pedidos de informação, moções,
requerimentos, declarações políticas,
esclarecimentos e protestos.
Foram
tornadas
públicas
integralmente, por transcrição nas
respetivas atas ou inclusão como
anexo, todas as declarações de voto
apresentadas.
Assegurou-se aos eleitos o direito
de apresentação de propostas.
Foram facultadas, atempadamente,

aos vereadores da oposição todas
as informações pertinentes.
Foram dirigidos os convites aos
membros eleitos da Câmara e da
Assembleia Municipal, a fim de
assegurar que estes pudessem estar
presentes e/ou participar em atos e
eventos oficiais.
Foi garantida a distribuição de
toda a correspondência remetida
à Autarquia e destinada aos
vereadores ou aos membros da
Assembleia Municipal.
Foi ainda garantida, conforme
regimento da Assembleia Municipal,
a distribuição de tempos de
intervenção em cada sessão.
Foi garantida a audiência prévia de
interessados e promovida a consulta
pública dos vários procedimentos a
ela sujeitos, nos termos legais.
Foi, como já referido, criado
o
Conselho
Municipal
da
Juventude, bem como elaborado
o Regulamento respetivo, que
garante a participação dos jovens
nos assuntos estratégicos e
de interesse para a juventude,
envolvendo-os
nos
processos
de tomada de decisão, criando
espaços de afirmação e participação
cívica, promovendo a autonomia,
entendida enquanto promoção
de orientações estratégicas sobre
as mais diversas políticas, como
as do emprego, proteção social,
formação, habitação e transportes.
Foi pois definida uma estratégia
fundamental para garantia do direito
à participação dos jovens na vida
social e política, em particular no
desenho e na execução das políticas
que incidam direta ou indiretamente
na juventude. Este órgão integra,
entre outros, um representante de
cada partido político com assento
na Assembleia Municipal.
3.4. DIREITO DE DEPOR
No período em questão os
titulares do direito de oposição não
intervieram em qualquer comissão
para efeitos da aplicação do direito
consagrado no artigo 8.º do Estatuto
do Direito de Oposição, dado que o
órgão executivo não esteve sujeito
a qualquer obrigação neste domínio.
4. PRONÚNCIA
SOBRE O RELATÓRIO
DE AVALIAÇÃO
Em cumprimento do disposto no

artigo 10.º do Estatuto do Direito
de Oposição, foi elaborado o
presente relatório de avaliação do
grau de observância do respeito
pelos direitos e garantias constantes
no referido estatuto, o qual vai ser
remetido aos titulares do direito de
oposição, a fim de, sobre o mesmo,
se pronunciarem, querendo.
Por solicitação de qualquer dos
titulares do direito de oposição,
pode o relatório e respetivas
respostas serem objeto de discussão
na próxima sessão da Assembleia
Municipal.
Desde o ano de 2014 vem sendo
elaborado relatório de avaliação
do cumprimento do Estatuto
do
Direito
Oposição, com
publicação no Boletim Municipal e
disponibilizado em permanência no
sítio institucional do município na
internet, em www.cm-albergaria.pt.
5. CONCLUSÃO
Conclui-se pois que, durante o
período referente a este relatório,
a Câmara Municipal de Albergariaa-Velha assumiu um papel ativo
e transparente na efetivação dos
direitos e garantias dos titulares do
direito de oposição, cumprindo o
estabelecido no Estatuto do Direito
de Oposição, assim contribuindo
para o reforço do sistema
democrático.
Por fim e em cumprimento dos n.ºs
2 e 5 do artigo 10.º do Estatuto do
Direito de Oposição e da alínea u)
do n.º 1 do artigo 35º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, determino que
o presente relatório seja enviado aos
titulares do direito de oposição e ao
Presidente da Assembleia Municipal,
para conhecimento e eventual
discussão na Assembleia Municipal,
caso seja requerido pelos titulares
do mencionado direito, conforme
dispõe o n.º 3 do citado artigo
10.º, devendo posteriormente ser
publicado no boletim municipal e
disponibilizado no sítio da internet
do município.
Paços do Município de Albergaria-aVelha, 08 de janeiro de 2020.
O Presidente da Câmara Municipal,
António Augusto Amaral Loureiro
e Santos
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Deliberação da
Câmara Municipal
Ata n.º 15
Data: 07-08-2019
Processo
N.º
53/2019/
Atividades na Via Pública com
Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar a
realização da Feira dos 26, com
isenção de taxas, a pedido da
Junta de Freguesia de Angeja.
Processo N.º 34/2019/ Ruído
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a emissão de licença especial de
ruído, com isenção das taxas,
para a realização da atividade
“Manter a Tradição”, a pedido do
Grupo Desportivo Beira Vouga.
Processo N.º 34/2019/ Evento
em Espaço Público
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar a
realização da atividade “Manter a
Tradição”, com isenção de taxas,
a pedido do Grupo Desportivo
Beira Vouga.
Programação Cultural da Rede
Cultural e Criativa do Município
– setembro a dezembro de
2019 – Cineteatro Alba e outros
equipamentos
Deliberação: por maioria,
aprovar os preços de bilheteira.
Mecenato Cultural – Cineteatro
Alba – donativo da empresa
Citergaz-Caldeiraria e Manutenção, S.A.
Deliberação: por unanimidade, aceitar e agradecer o
donativo no valor de 2000 euros.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a edição de uma revista
comemorativa do 10.º aniversário
do Grupo de Cantares de Santa
Eulália, através da aquisição
de cinquenta exemplares, no
montante total de 135,50 euros.
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Subsídio
Deliberação: por unanimidade,
apoiar o Grupo Folclórico e
Etnográfico de Albergaria-a-Velha na deslocação à Corunha,
Espanha, para participação num
festival internacional de folclore,
comparticipando em 60% das
despesas com a viagem, estadia
e participação no evento, até ao
limite máximo de 4500 euros.
Subsídio
Deliberação:
por
unanimidade, apoiar a AlbergARTE – Associação Cultural na
realização do encontro “Dos
Modos Nascem Coisas – Festival de Fazedores de Artes,
atribuindo um subsídio no valor
de 13 000 euros.
Cedência de instalações e outros
apoios
Deliberação: por unanimidade, autorizar a utilização da
Alameda e respetivo palco, bem
como suportar as despesas
com o aluguer do equipamento
de som, para a realização do
XXXVI Festival Internacional de
Folclore do Grupo Folclórico e
Etnográfico de Albergaria-a-Velha.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Alquerubim
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações, a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, à Guarda Nacional
Republicana de Albergaria-aVelha, para a prática de exercício
físico dos efetivos do Posto.
Doações à Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar os
recursos doados por Maria
Ondina Frias Pereira de Almeida.
Descentralização administrativa
na área da Educação – criação
de uma comissão municipal de
acompanhamento e monitorização.

Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
Apoio a atividades pedagógicas
e aquisição de material didático
e outro de apoio a atividades
escolares – educação pré-escolar
e 1.º CEB – agrupamentos de
escolas da Rede Escolar do
Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, atribuir um subsídio aos
agrupamentos de escolas.
Estabelecimentos de ensino do
1.º CEB e do pré-escolar da Rede
Escolar Pública do Município de
Albergaria-a-Velha – assinatura
de telefone
Deliberação: por unanimidade, suportar os custos com as
assinaturas dos telefones.
Cedência de instalações do
Centro Escolar de Angeja
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, ao Grupo Folclórico as
Lavadeiras do Vouga, para apoio
logístico à realização do Festival
de Folclore e comemorações do
seu 36.º aniversário.
Subsídio
Deliberação: por maioria,
atribuir um subsídio à Prave –
Associação de Promoção de
Albergaria-a-Velha no valor
de 30 000 euros para apoio às
atividades.
Ata n.º 16
Data: 21-08-2019
Processo N.º 68/2019/ Atividades na Via Pública com
Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a
autorizar a realização de desfile
e coreografia de Carnaval do
Grupo de Teatro A Bateira, com
isenção de taxas.
Processo N.º 40/2019/ Ruído
Deliberação: por unanimi-

dade, ratificar o despacho a
autorizar a emissão de licença
especial de ruído, com isenção
das taxas, para a realização de
desfile e coreografia de Carnaval
do Grupo de Teatro A Bateira.
Processo N.º 6/2019/ Recinto
Improvisado
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a emissão de licença de recinto
improvisado, com isenção das
taxas, para a realização de um
baile com animação em Frossos
pelo Grupo de Teatro A Bateira.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a JOBRA –
Associação de Jovens da Branca
na realização do “Live in J”,
comparticipando em 30% das
despesas, até ao limite máximo
de 10 000 euros.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube de
Ciclismo FJP na realização do
evento “Resistência de BTT”,
comparticipando em 30% das
despesas com a cronometragem
da prova, a contratação da GNR
e a aquisição de troféus.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube Automóvel
Clássicos da Feira na realização
do 4.º Rali Santa Joana – Ponto
Urbano, com a atribuição de um
subsídio no montante de 125
euros, destinado à contratação
da GNR para garantia da
segurança da prova especial em
Albergaria-a-Velha.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade,
apoiar a Associação Juventude
Branquense
no
transporte
do grupo musical a Barrenta,
Porto de Mós, comparticipando
em 30% das despesas com a
contratação do transporte.
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Associação
Albergaria

Vespa

Clube

Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho que
determinou a cedência precária
de uma sala e um arrumo da
Escola EB 1 de Fontes, em
Alquerubim, bem como aprovar
as correspondentes minutas do
Protocolo de Cooperação a
celebrar.
Associação Social Escolar –
concessão de auxílios económicos/ subsídio de estudo aos
alunos do 1.º CEB – ano letivo
2019/2020
Deliberação: por unanimidade, atribuir os auxílios
económicos/subsídios de estudo
nos seguintes montantes: Escalão
A – alimentação 100%; material
escolar – 16 euros; Escalão
B – alimentação 50%; material
escolar – 8 euros
Cedência do refeitório do
Edifício Municipal situado na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, ao Grupo Coral
Litúrgico de Albergaria-a-Velha,
para realização de um convívio.
Cedência do auditório do Edifício Municipal situado na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a
autorizar a cedência das instalações, com isenção das taxas, à Associação Amar Sem
Diferenças, para realização de
uma reunião.
Minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre os
Municípios de Albergaria-a-Velha,
Águeda, Nelas, Sever do Vouga
e Vagos, no âmbito do projeto
“Rota dos Moinhos de Portugal”
Deliberação: por unanimi-

dade, aprovar a minuta do
protocolo de cooperação.
Ata n.º 17
Data: 04-09-2019
Minuta do contrato de comodato
a celebrar com a Guarda
Nacional Republicana, no âmbito
do reforço da segurança no
Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
aprovar a proposta apresentada
e abrir procedimento para a
aquisição e adaptação de viatura.
Minuta do protocolo de cooperação para apoio, por parte
do Município de Albergariaa-Velha, à BioLiving, para
desenvolvimento das atividades
da associação e plano de atividades para Albergaria-a-Velha.
Deliberação: por maioria,
aprovar a minuta do protocolo
de cooperação
Minuta do protocolo de
cooperação para apoio, por parte
do Município de Albergaria-aVelha, à Associação Patrulheiros,
para
desenvolvimento
das
atividades da associação e
plano de atividades para
Albergaria-a-Velha e, integrando
a Rede Nacional de Patrulheiros,
concretização
da
Base
Operacional para Patrulhas
realizadas por voluntários do
Concelho de Albergaria-a-Velha.
Deliberação: por maioria,
aprovar a minuta do protocolo
de cooperação.
7.ª alteração ao Plano Diretor
Municipal – avaliação ambiental
estratégica – abertura do
procedimento
Deliberação: por unanimidade, determinar a abertura
do procedimento de avaliação
ambiental estratégica.
Imposto Municipal sobre Imóveis
– fixação do valor da taxa sobre
imóveis de 2019, a vigorar em
2020

Deliberação: aprovada em
Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de 27-09-2019 sob
proposta da Câmara Municipal,
conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 04-092019.
Derrama para o ano de 2020 –
fixação de taxa percentual
Deliberação: aprovada em
Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de 27-09-2019 sob
proposta da Câmara Municipal,
conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 04-092019.
Participação no Imposto sobre
o Rendimento de Pessoas
Singulares para o ano de 2020 –
fixação de taxa
Deliberação: aprovada em
Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de 27-09-2019 sob
proposta da Câmara Municipal,
conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 04-092019.
Taxa Municipal dos Direitos de
Passagem – fixação da taxa para
o ano de 2020
Deliberação: aprovada em
Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de 27-09-2019 sob
proposta da Câmara Municipal,
conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 04-092019.
Mapa de Pessoal do Município
de Albergaria-a-Velha para 2019
– 2.ª alteração
Deliberação: aprovada em
Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de 27-09-2019 sob
proposta da Câmara Municipal,
conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 04-092019.
Processo N.º 80/2019/ Atividades na Via Pública com
Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar

o corte de via, com isenção de
taxas, para a realização do evento
“Arte e Tradição – Mostra de
Artesanato e Gastronomia”, a
pedido da Freguesia de S. João
de Loure e Frossos.
Processo N.º 46/2019/ Ruído
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a emissão de licença especial de
ruído, com isenção de taxas, para
a realização do evento “Arte e
Tradição – Mostra de Artesanato
e Gastronomia”, a pedido da
Freguesia de S. João de Loure e
Frossos.
Processo N.º 44/2019/ Eventos
em Espaço Público
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a realização do evento “Arte e
Tradição – Mostra de Artesanato
e Gastronomia” , com isenção de
taxas, a pedido da Freguesia de S.
João de Loure e Frossos.
Processo
N.º
04/2019/
Peditórios
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a realização de um peditório
da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria-a-Velha, com isenção
de taxas.
Mecenato Cultural – Cineteatro
Alba – Donativo da Empresa
Durit – Metalurgia Portuguesa
de Tungsténio, Lda.
Deliberação: por unanimidade,
aceitar e agradecer o donativo
no valor de 1000 euros.
Mecenato Cultural – Cineteatro
Alba – Donativo da Polivouga –
Indústria de Plástico, S.A.
Deliberação: por unanimidade, aceitar e agradecer o
donativo no valor de 2000 euros.
Subsídio da Época Desportiva
2019/2020 – Sport Clube Alba
Deliberação:
por
unanimidade, antecipar parte do
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subsídio anual, no montante de
16 000 euros, destinado a apoiar
nas despesas com as inscrições
dos atletas do Sport Clube Alba.
Cedência da Sala Principal do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
de taxas, ao Agrupamento de
Escolas de Albergaria-a-Velha
para a realização das Jornadas do
Agrupamento.
Cedência do Auditório do
Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a
autorizar a cedência graciosa
das instalações à Associação
de Futebol de Aveiro para
a realização da sessão de
esclarecimentos com clubes
filiados e “sessão de formação
de árbitros de futebol”.
Cedência da Piscina Municipal de
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
autorizar a utilização das
instalações no horário solicitado
e em datas a acordar.
Pedido de apoio na edição do
livro “Simplesmente Mulher”
Deliberação: por unanimidade, apoiar a edição do livro
através da aquisição de 20
exemplares.
Prémios de Mérito Escolar
2018/2019
Deliberação: por unanimidade, atribuir os prémios de
mérito escolar aos alunos
indicados
pelos
respetivos
estabelecimentos de ensino.
Programa de Expansão e
Desenvolvimento da Educação
Pré-Escolar – atividades de
animação e apoio à família –
serviço de refeições – minuta de
acordos de cooperação
Deliberação: por unanimidade, aprovar as minutas dos
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acordos de cooperação.
Programa de Generalização
do Fornecimento de Refeições
Escolares aos Alunos do 1.º
CEB – minuta de acordos de
cooperação
Deliberação: por unanimidade, aprovar as minutas dos
acordos de cooperação.
Programa de Generalização
do Fornecimento de Refeições
Escolares aos Alunos do 1.º
CEB – minuta de acordo de
cooperação a celebrar com
a Probranca – Associação de
Desenvolvimento Sócio-Cultural
da Branca
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do
acordo de cooperação.
Ata n.º 18
Data: 18-09-2019
Modificação ao Orçamento (3.ª
revisão) e às Grandes Opções do
Plano (3.ª revisão) do Município
de Albergaria-a-Velha para 2019
Deliberação: aprovada em
Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de 27-09-2019 sob
proposta da Câmara Municipal,
conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 18-092019.
Processo N.º 77/2019/Atividades
na Via Pública com Perturbação
de Trânsito
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a realização da “19:ª Volta ao
Concelho de Albergaria-a-Velha
em Ciclismo”, com isenção de
taxas, a pedido do Clube de
Albergaria.
Toponímia da Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior
Deliberação: por unanimidade,
atribuir o topónimo “Avenida
Rainha D. Teresa” à via entre a
Rua do Hospital a Rua Castro
Matoso.

Protocolo de parceria de
espetáculo a celebrar com o
Grupo Recreativo e Cultural de
Telhadela
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do
protocolo.

Incluir+
Música;
Incluir+
Desporto; Incluir+ Ler em
ComunIDADE – acordo de
cooperação a celebrar com a
APPACDM de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar as minutas dos
acordos de cooperação.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação Cultural Judas do Fial, atribuindo um
subsídio no montante de 750
euros e cedendo os balneários
do Pavilhão Polidesportivo de
Alquerubim, com isenção do
pagamento das taxas, para a
realização da 4.ª edição da Prova
de BTT.

Programa Idade Maior/ Projeto
Ler em comunIDADE – ação
cestos de livros – acordos de
cooperação a celebrar com as
IPSS do Município com respostas
sociais dirigidas às pessoas idosas
Deliberação: por unanimidade, celebrar com as identificadas
instituições um acordo de
cooperação.

Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, à Associação de
Instrução e Recreio Angejense
para a realização de um
jantar comemorativo do seu
aniversário.

Programa
Idade
Maior/
Projeto Trauteias e Rodopias
e AtivaIDADE – acordos de
cooperação a celebrar com as
IPSS do Município com respostas
sociais dirigidas às pessoas idosas
Deliberação: por unanimidade,
celebrar
com
as
identificadas instituições um
acordo de cooperação.

Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, à Concelhia do CDSPP de Albergaria-a-Velha para
a realização de um jantar no
âmbito da campanha eleitoral da
legislativas.

Agenda Municipal da Educação/
Projeto Ler+ em Família – ação:
Leitura em Vai e Vem – acordos
de cooperação a celebrar em as
IPSS do Município com resposta
social de jardim-de-infância
Deliberação: por unanimidade, celebrar com as identificadas
instituições um acordo de
cooperação.

Cedência de Espaços em várias
instalações municipais
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações da Casa
Municipal da Juventude e do
edifício municipal situado na
Rua Américo Martins Pereira, a
título precário e individual, com
isenção das taxas, à Educalba
– Associação de Cultura e
Educação de Albergaria-a-Velha
para a lecionação de aulas no
ano letivo 2019/2020.

Agenda Municipal da Educação/
Projeto EduBébé – acordos de
cooperação a celebrar em as
IPSS do Município com resposta
social de creche
Deliberação: por unanimidade, celebrar com as identificadas
instituições um acordo de
cooperação.

Programa

Incluir+/Projeto

Agenda Municipal da Educação/
Projeto Saltitar e Projeto Musicart – acordos de cooperação a
celebrar em as IPSS do Município
com resposta social de jardim-
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de-infância.
Deliberação: por unanimidade,
celebrar com as identificadas
instituições um acordo de cooperação.
Cedência do Centro Escolar de
Laginhas
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, à Associação de Pais
da Escola das Laginhas para a
realização de uma reunião.
Cedência de refeitório, pavilhão
e sala estúdio do edifício situado
na Rua Américo Martins Pereira,
em Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a cedência das instalações, com
isenção das taxas, à AlbergARTE – Associação Cultural para
a realização de atividades do
Programa Erasmus+ - Music for
Chameleons.
Contrato de aquisição de
serviços de cedência de espaços
para
formação
profissional
– Instituto do Emprego e
Formação Profissional, IP –
Centro de Formação Profissional
de Águeda
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a
autorizar a cedência de uma sala
no edifício municipal situado na
Rua Américo Martins Pereira,
com a taxa reduzida de 350
euros.
Contrato de aquisição de serviços de cedência de espaços para
formação profissional – Instituto
do Emprego e Formação
Profissional, IP – Centro de
Formação
Profissional
de
Águeda
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a
autorizar a cedência de uma sala
no edifício municipal situado na
Rua Américo Martins Pereira,
com a taxa reduzida de 87,50
euros.

Ata n.º 19
Data: 26-09-2019
Alienação de bens imóveis do
Município – hasta pública
Deliberação: por maioria,
aprovar a proposta apresentada.
Minuta de contrato-programa
a celebrar com a Associação de
Futebol de Aveiro
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do
contrato-programa.
Ata n.º 20
Data: 02-10-2019
Processo N.º 7/ 2019/ Recinto
improvisado
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido de
emissão de licença de recinto
improvisado, com isenção de
taxas, para a realização do
evento “After Summer Fire
Party”, a pedido da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.
Minuta de protocolo de
cooperação a celebrar com a
Junta de Freguesia de Albergariaa-Velha e Valmaior, relativo à
utilização de instalações da
antiga Escola do 1.º Ciclo Básico
de Vila Nova de Fusos
Deliberação: aprovada na 2.ª
reunião da sessão de novembro
da Assembleia Municipal de
04-12-2019 sob proposta da
Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião
Ordinária de 02-10-2019.
Minuta de protocolo de
cooperação a celebrar com a
Junta de Freguesia de Ribeira de
Fráguas, relativo à utilização de
instalações da antiga Escola do
1.º Ciclo Básico do Carvalhal
Deliberação: aprovada na 2.ª
reunião da sessão de novembro
da Assembleia Municipal de
04-12-2019 sob proposta da
Câmara Municipal, conforme

deliberação tomada em Reunião
Ordinária de 02-10-2019.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade,
apoiar a Associação Os Amigos
de Vale Maior na realização da
XXIII Exposição e Amostra de
Artesanato, comparticipando em
30% as despesas com a animação
no montante orçamentado.
Cedência do auditório do
Centro Cultural e Pavilhão
Polidesportivo da Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações, a título
precário e individual, com isenção
das taxas, ao Agrupamento
de Escolas da Branca para a
realização de atividades no
âmbito das comemorações do
25.º aniversário da Escola Básica
de Branca.
Cedência da sala multiusos do
Centro Cultural de São João de
Loure
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, a título
precário e individual, com
isenção das taxas, à ASIV –
Associação Social para Idosos
com Vida para a realização do
Festival Sabores da Abóbora.
Cedência da sala multiusos e
auditório do Centro Cultural de
São João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações, a título
precário e individual, com isenção
das taxas, à Banda Velha União
Sajoanense para a realização de
atividades relacionadas com a III
Gala BVUS Awards/ After Night.
Cedência da Sala Principal do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, a título
precário e individual, com isenção
das taxas, aos Landmaníacos
de Albergaria-a-Velha para a
realização de espetáculo de
beneficência.

Desenvolvimento de atividades
dos Agrupamentos de Escolas do
Município – ano letivo 2019/2020
– apoio ao transporte de alunos
Deliberação: por unanimidade, atribuir um subsídio, até ao
montante de 2000 euros a cada
Agrupamento de Escolas do
Município.
Programa de Generalização
do Fornecimento de Refeições
Escolares aos Alunos do 1.º CEB
– minuta de adenda ao acordo
de cooperação celebrado com a
Associação de Infância D. Teresa.
Deliberação: por unanimidade, aprovada.
Ata n.º 21
Data: 16-10-2019
Apoio financeiro à Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior,
destinado à execução de obras
de ampliação do cemitério de
Valmaior
Deliberação: aprovada na 2.ª
reunião da sessão de novembro
da Assembleia Municipal de
04-12-2019 sob proposta da
Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião
Ordinária de 16-10-2019.
Proposta
de
regulamento
do Conselho Municipal de
Segurança de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovada na 2.ª
reunião da sessão de novembro
da Assembleia Municipal de
04-12-2019 sob proposta da
Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião
Ordinária de 16-10-2019.
Revista de publicação anual –
Albergue – História e Património
do Concelho de Albergaria-aVelha N.º 6
Deliberação: por unanimidade,
fixar o preço da publicação em
10 euros.
Livraria Municipal – campanha
promocional de Natal 2019
Deliberação: por unanimidade,
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aprovar a proposta apresentada.
Cedência do salão da Biblioteca
Municipal
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, à Prave – Associação
de Promoção de Albergariaa-Velha para realização de um
Encontro com Empresários.
Cedência do auditório do
Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações, a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, à Associação de Pais
da Escola das Laginhas para
realização de Festa de Natal.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade,
apoiar o Grupo Folclórico
e Etnográfico de Albergariaa-Velha na organização do
XXXVI Festival Internacional de
Folclore, comparticipando em
30% das despesas orçamentadas.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade,
apoiar a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria-a-Velha na aquisição
de mobiliário para a Base de
Apoio Logístico, atribuindo
um subsídio no montante de
2387,40 euros.
Candidaturas ao Programa
“Parcerias para o Impacto”
– cartas de compromisso de
investimento social emitidas à
ASIV e à APPACDM
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho relativo
às cartas de compromisso de
investimento social.
Candidaturas ao Programa
“Parcerias para o Impacto”
– cartas de compromisso de
investimento social emitidas à
Inova-Ria e à AEVA
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho relativo
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às cartas de compromisso de
investimento social.
Cedência do auditório do
edifício municipal sito na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a
autorizar a cedência das
instalações, com isenção das
taxas, à Associação de Futebol
de Aveiro para realização de
formação de árbitros de futsal.
Cedência do refeitório do
edifício municipal sito na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a cedência das instalações, com
isenção das taxas, ao Clube de
Ciclismo JFP para realização de
encontro convívio.
Cedência do refeitório e pavilhão
do edifício municipal sito na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a
título precário e pontual, com
isenção das taxas, à Associação
Cultural e Recreativa Escola de
Samba Unidos de Vila Régia para
realização das comemorações
do seu 6.º aniversário.
Cedência do auditório do
edifício municipal sito na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, ao Grupo Folclórico
Etnográfico de Albergaria-aVelha para realização de torneio
de sueca.
Cedência do auditório do
edifício municipal sito na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título

precário e pontual, com isenção
das taxas, à Prave – Associação
de Promoção de Albergaria-aVelha para realização de reunião
da Associação dos Alcoólicos
Anónimos.
Ata n.º 22
Data: 30-10-2019
Minuta final do contrato de
comodato a celebrar com a
Guarda Nacional Republicana, no
âmbito do reforço da segurança
no Município de Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta final e
consequente celebração do
contrato de comodato.
Organização dos Serviços Municipais – modelo de estrutura
orgânica nuclear
Deliberação: aprovada em
Sessão da Assembleia Municipal
de 29-11-2019 sob proposta da
Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião
Ordinária de 30-10-2019.
Organização
dos
Serviços
Municipais – regulamento da
estrutura e organização dos
serviços municipais
Deliberação: aprovada em
Sessão da Assembleia Municipal
de 29-11-2019 sob proposta da
Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião
Ordinária de 30-10-2019.
Documentos Previsionais do
Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovada na 2.ª
reunião da sessão de novembro
da Assembleia Municipal de
04-12-2019 sob proposta da
Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião
Ordinária de 30-10-2019.

dade, deferir o pedido de
licença especial de ruído, com
isenção do pagamento de taxas,
para a realização de concerto
solidário, a pedido da ASSAPA
– Associação de Solidariedade
Social Animais e Pessoas de
Alquerubim.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade,
apoiar a Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de
Albergaria-a-Velha – Comissão
Alargada na realização da
caminhada contra a negligência
infantil, disponibilizando dois
técnicos do Centro Municipal
de Marcha e Corrida, criando o
cartaz do evento, suportando as
despesas com a contratação de
seguro de acidentes pessoais e
colaborando ainda na receção
das inscrições nas Piscinas
Municipais e Casa Municipal da
Juventude.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade,
apoiar a Associação de Instrução e Recreio Angejense no
transporte da Banda de Arouca,
comparticipando
em
30%
do custo com o aluguer do
autocarro.
Antecipação de subsídio anual da
época desportiva 2019/2020
Deliberação: por maioria,
antecipar parte do subsídio
anual ao Clube de Albergaria
para atenuar dificuldades de
tesouraria.

Ata n.º 23
Data: 06-11-2019

Contrato-programa de Desenvolvimento
Desportivo
a
celebrar com o atleta Pedro
Manuel Marnoto Herdeiro
Deliberação: por unanimidade,
apoiar o atleta, aprovando a
correspondente minuta do
contrato-programa, que inclui
uma comparticipação monetária
no montante de 2000 euros.

Processo N.º 57/2019/ Ruído
Deliberação: por unanimi-

Festival de Natal nas Piscinas
Municipais 2019
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Deliberação: por unanimidade, autorizar a frequência dos
familiares diretos, no período
em causa, na aula dos respetivos
alunos, com
isenção
do
pagamento das taxas.
Piscina Municipal da Branca –
frequência graciosa da atividade
de hidroginástica
Deliberação: por unanimidade, autorizar a frequência
graciosa
dos
utentes
da
CEDIARA – Associação de
Solidariedade Social de Ribeira
de Fráguas numa aula quinzenal
de hidroginástica.
Cedência da Sala Principal do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a
título precário e pontual, com
isenção das taxas, à Federação
do Folclore Português, para
a realização do Congresso
Nacional.
Cedência do Espaço CaféConcerto do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações, a
título precário e pontual, com
isenção das taxas, à Culturalb
– Associação de Artes, Recreio
e Cultura de Albergaria-aVelha, para a realização da 14.ª
edição do evento “As Palavras
Possíveis…”
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, com isenção
das taxas, à Coordenação Local
do Desporto Escolar de Aveiro,
para a realização da fase Final
de Pares e Equipas, Fase Final
de Individuais e o Torneio de
Encerramento de Badminton.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, com isenção
das taxas, à Coordenação Local
do Desporto Escolar de Aveiro,

para a realização do torneio de
encerramento da modalidade de
Boccia.

ações de formação para árbitros
de futebol.

Cedência do Pavilhão Municipal
de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, com
isenção do pagamento das
taxas, à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria-a-Velha, para a prática
de exercício físico dos efetivos
daquela associação.

Cedência do salão da Biblioteca
Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
do pagamento das taxas, à
Associação Florestal do Baixo
Vouga, para a realização de
uma sessão informativa sobre
“20 anos AFBV”, seguida de
Assembleia Geral.

Cedência do auditório do
Centro Cultural de São João de
Loure
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, com isenção
do pagamento das taxas, à Banda
Recreativa União Pinheirense,
para a realização de Concerto
de Natal e prévios ensaios.

VII Encontro Para Além de
Princesas e Dragões – fixação
de preço de inscrição de jantar
literário
Deliberação: por unanimidade, fixar o preço de inscrição
no montante de 10 euros para
o Encontro e 10 euros para o
jantar literário.

Cedência do auditório do
Centro Cultural de São João de
Loure
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a cedência das instalações, com
isenção do pagamento das taxas,
à Banda Velha União Sanjoanense,
para a realização de ensaios com
a Banda de Gouveia.

Ocupação de tempos livres –
Ateliers de Natal 2019 – fixação
de preço de inscrição
Deliberação: por unanimidade, determinar a gratuitidade
dos Ateliers de Natal 2019.

Cedência do auditório do
Centro Cultural de São João de
Loure
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a cedência das instalações, com
isenção do pagamento das taxas,
ao Agrupamento de Escolas
de Albergaria-a-Velha, para a
realização de uma palestra sobre
trajes e costumes, subordinada
ao tema “A Desfolhada”.
Cedência do auditório do
Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a cedência das instalações, com
isenção do pagamento das
taxas, à Associação de Futebol
de Aveiro, para a realização de

Regulamento de Incentivos à
Criação do Próprio Emprego
no Município de Albergaria-aVelha – candidaturas 2019 – lista
definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista definitiva das
candidaturas.
Cedência do refeitório do
edifício municipal situado na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
do pagamento das taxas, à
Associação
Passarinhas
do
Caima, para realização de um
jantar.
Cedência do refeitório do
edifício municipal situado na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha

Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
do pagamento das taxas, ao
Rancho Folclórico Malmequeres
do Campinho, para realização de
um jantar de final de época.
Ata n.º 24
Data: 20-11-2019
Apoio financeiro à Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior,
destinado à aquisição de prédios
para ampliação do cemitério de
Valmaior
Deliberação: aprovada em
Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de 29-11-2019 sob
proposta da Câmara Municipal,
conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 20-112019.
Processo de obras N.º 137/2019
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido de isenção
de taxas solicitado pelo Clube
de Albergaria respeitante ao
licenciamento para remodelação
de terrenos.
Hasta pública para atribuição do
direito de ocupação efetiva, de
natureza precária, dos lugares
14, 15, 16, 47 e 48 do Mercado
Municipal – A Praça
Deliberação:
aprovar
o
programa de hasta pública
para atribuição do direito de
ocupação efetiva, de natureza
precária, dos lugares 14, 15, 16,
47 e 48 do Mercado Municipal –
A Praça.
Processo N.º 89/2019/Atividades
na Via Pública com Perturbação
de Trânsito
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a realização de um Passeio BTT,
com isenção de taxas, a pedido
da Freguesia de Ribeira de
Fráguas.
Processo N.º 90/2019/Atividades
na Via Pública com Perturbação
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de Trânsito.
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a realização do Corta Mato
Escolar, com isenção de taxas,
a pedido do Agrupamento de
Escolas de Albergaria-a-Velha.
Lugar das Cores 2019 – fixação
dos preços de bilheteira de
espetáculos
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços de
bilheteira propostos.
Minuta de protocolo de parceria
a celebrar com a APPACDM de
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
aprovar a minuta do protocolo
referente à realização do “Espetáculo Solidário”.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade,
apoiar a União Desportiva
e Cultural de Mouquim na
aquisição de equipamento de
cozinha, suportando em 30% as
despesas apresentadas.
Cedência da Sala Principal do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações, a
título precário e pontual, com
isenção das taxas, à Associação
de Infância D. Teresa para a
realização de Festa de Natal.
Cedência da Sala Principal do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações, a título
precário e pontual, com isenção
das taxas, ao Centro Social e
Paroquial de Santa Eulália para a
realização de Festa de Natal.
Cedência do auditório do
Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a
título precário e pontual, com
isenção das taxas devidas, ao
Agrupamento de Escolas da
Branca, para a realização da Prova Espetáculo criAtiva – Fase
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Escola.
Cedência do auditório do
Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Associação
de Pais do Agrupamento de
Escolas da Branca, para a
realização da Festa de Natal da
Escola e Jardim-de-Infância de
Albergaria-a-Nova.
Cedência do Pavilhão Municipal
de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, ao Clube de
Albergaria, para a realização
do 1.º Festival de Patinagem
Artística Cidade de Albergaria.
Cedência do Pavilhão do Edifício
Municipal situado na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Associação
Humanitária Mão Amiga, para a
realização de uma atividade de
angariação de fundos.
Cedência do Refeitório do
Edifício Municipal situado na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a
título precário e pontual, com
isenção das taxas devidas, ao
Grupo Folclórico e Etnográfico
de Albergaria-a-Velha, para
a realização de jantar de
aniversário e de encerramento
de época.
Cedência de Sala de Formação
no Edifício Municipal situado na
Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho
a autorizar a cedência das

instalações a título precário e
pontual, com isenção das taxas
devidas, à Prave – Associação de
Promoção de Albergaria-a-Velha,
para a realização de uma sessão
de esclarecimento.
Cedência de Sala de Formação
no Edifício Municipal situado na
Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar a
cedência das instalações, com a
redução das taxas (3,60€/hora),
à Mediática – Tecnologias para a
Educação, Lda., para a realização
de ações de formação teóricas
de Manobrador de Máquinas.
Ata n.º 25
Data: 04-12-2019
Processo
N.º
93/2019/
Atividades na Via Pública com
Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade,
ratificar o despacho a autorizar
a realização de uma Caminhada
Contra a Negligência Infantil,
com isenção de taxas, a pedido
da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Albergariaa-Velha.
Cedência da Piscina Municipal de
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações, a
título precário e pontual, com
isenção das taxas devidas, à
Probranca – Associação para o
Desenvolvimento Sócio-Cultural
da Branca, para a prática de
atividade física por dois grupos
de alunos, no período de 23 de
dezembro a 3 de janeiro de 2020.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Freguesia
de Angeja, para receção ao
Reverendíssimo Bispo de Aveiro.
Cedência
do
Pavilhão

Polidesportivo de Alquerubim
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, ao Centro
de Atividades Populares de
Alquerubim, para a realização de
uma jantar de Natal.
Cedência do auditório e sala
multiusos do Cetro Cultural de
S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Freguesia de
São João de Loure e Frossos,
para a realização de uma almoço
convívio com os seniores e
realização de espetáculo.
Cedência do auditório do Centro Cultural de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Paróquia do
Baixo Vouga, para a realização de
uma atividade catequética com a
presença de pais e crianças.
Cedência do auditório do
Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a
título precário e pontual, com
isenção das taxas devidas, à
Probranca – Associação para o
Desenvolvimento Sócio-Cultural
da Branca, para a realização da
Festa de Natal.
Cedência do auditório do
Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, ao Grupo
Desportivo e Recreativo de
Soutelo, para a realização de
uma reunião/ formação com pais
e encarregados de educação dos
atletas do clube.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar os alunos do
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Agrupamento
de
Escolas
de
Albergaria-a-Velha
na
aquisição de material didático,
comparticipando até ao limite
de 120 euros nas despesas.
Parceria com o Agrupamento de
Escolas de Albergaria-a-Velha, no
âmbito do consórcio promotor
do projeto “(In)Fluência”
Deliberação: por unanimidade, ratificar a emissão de
declaração de parceria.
Projeto Desporto Adaptado –
minuta de contrato-programa de
desenvolvimento desportivo a
celebrar com a APPACDM
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do contratoprograma de desenvolvimento
desportivo.
Programa de expansão e
desenvolvimento da educação
pré-escolar – atividades de
animação e apoio à família –
serviço de refeições – minuta
de adenda aos acordos de
cooperação
Deliberação: por unanimidade, aprovar a adenda aos acordos
de cooperação já assinados.
Programa de generalização
do fornecimento de refeições
escolares aos alunos do 1.º CEB
- minuta de adenda aos acordos
de cooperação
Deliberação: por unanimidade, aprovar a adenda aos acordos
de cooperação já assinados.
Programas de generalização
do fornecimento de refeições
escolares aos alunos do 1.º CEB
- minuta de adenda ao acordo
de cooperação celebrado com
a Probranca – Associação de
Desenvolvimento Sócio-Cultural
da Branca.
Deliberação: por unanimidade, aprovar a adenda ao acordo
de cooperação já assinado.
Cedência do Pavilhão do Edifício

Municipal situado na Rua
Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, ao Clube de
Albergaria, para a realização de
um Jantar de Natal.
Ata n.º 26
Data: 18-12-2019
Operação “Região de Aveiro
Digital” – publicitação do
procedimento e participação
procedimental tendo em vista
a elaboração do projeto de
regulamento municipal para
a instrução de pedidos em
formato digital
Deliberação: por unanimidade,
aprovar
a
proposta
apresentada.
Processo N.º 94/2019/Atividades
na Via Pública com Perturbação
de Trânsito
Deliberação: por unanimidade,
autorizar a realização da
“Caminhada/Corrida Noturna
dos Reis 2020”, com isenção das
taxas, a pedido da Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior.
Processo N.º 95/2019/Atividades
na Via Pública com Perturbação
de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a
autorizar a realização de uma
atividade de BTT entre escolas,
com isenção das taxas, a pedido
do Agrupamento de Escolas da
Branca.
Subsídio anual à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, atribuir um apoio financeiro
no montante total de 77 500
euros, relativamente às atividades
desenvolvidas no ano de 2019,
dele devendo ser deduzido o

adiantamento de 40 000 euros.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação Humanitária
dos
Bombeiros
Voluntários de Albergaria-aVelha na renovação da frota de
ambulâncias de transporte de
doentes, comparticipando em
30% da despesa que vier a ser
suportada.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico
As Lavadeiras do Vouga nas
despesas com o alojamento e
alimentação de grupo polaco,
comparticipando em 30% das
despesas do montante de
1356,67 euros.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico
Danças e Cantares do Fial na
aquisição de trajes e calçado,
comparticipando em 30% das
despesas.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico
As Lavadeiras do Vouga nas
despesas com a deslocação a
Delães, Vila Nova de Famalicão,
comparticipando em 30% das
despesas.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico As
Lavadeiras do Vouga nas despesas
com o aluguer de equipamentos
de audiovisual para o 35.º Festival
Nacional e Internacional de
Folclore, atribuindo um subsídio
no montante de 300 euros.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Rancho Folclórico
da Casa do Povo de Angeja nas
despesas com a deslocação ao

Bombarral, comparticipando em
30% das despesas.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação dos
Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha
nas
despesas
correntes, designadamente alimentação, cuidados médicos e
limpeza de instalações, com a
atribuição de um subsídio no
valor de 4000 euros.
Cedência da Piscina Municipal de
S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Associação
de Solidariedade Social Sanjoanense, para dinamização de
atividades com crianças.
Cedência do auditório do Centro Cultural de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Banda
Velha União Sanjoanense, para
realização de audição de Natal
da Academia de Música, ensaio
geral e celebração do “Dia do
Sócio” com concerto.
Apoio ao Arrendamento para
Fins Habitacionais
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista provisória
das candidaturas admitidas e
excluídas.
Cedência do Pavilhão Municipal e
Piscina Municipal de Albergariaa-Velha
Deliberação: por unanimidade,
ceder as instalações a título
precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Associação
de Pais do Agrupamento de
Escolas de Albergaria-a-Velha,
para a realização de um conjunto
de atividades designado por
“Férias Divertidas”.
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HORÁRIO DE
ATENDIMENTO
AO PÚBLICO
TERÇA-FEIRA
09H00 - 12H30

PRESIDENTE
António Augusto Amaral Loureiro e Santos
(Administração Geral; Proteção Civil e Segurança; Comunicação; Modernização
e Inovação; Informação Municipal; Atividades Económicas; Zona Industrial; Contratação Pública e Finanças; Obras Municipais; Transportes, Trânsito, Sinalização
e Mobilidade; Empreendedorismo e Candidaturas)
VICE-PRESIDENTE
Delfim dos Santos Bismarck Álvares Ferreira
(Desporto; Cultura; Urbanização e Edificação; Ordenamento e Planeamento
do Território; Sistemas de Informação Geográfica; Associativismo; Património
Histórico e Cultural; Turismo; Biblioteca, Arquivo e Cineteatro Alba)
VEREADORA
Catarina Rosa Ferreira Soares Mendes
(Educação e Parque Escolar; Ação Social; Habitação; Emprego e Formação
Profissional; Infância, Juventude e Família e Saúde)
VEREADORA
Sandra Isabel Silva Melo de Almeida
(Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida; Espaços Verdes; Mercados
e Feiras; Cemitérios; Freguesias; Energia; Defesa do Consumidor e Recursos
Humanos)

Se desejar receber gratuitamente o Boletim Municipal
“ALBERGARIA em revista”, preencha este cupão:

Nome
Endereço
Localidade
Código-Postal
Telefone

Telemóvel

E-mail
Destaque e envie para:
Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha
A/C: Gabinete de Comunicação
Praça Comendador Ferreira Tavares
3850-053 Albergaria-a-Velha
Este é um espaço que se pretende útil.
Criticas, sugestões e informações são, portanto, bem-vindas.
Aceite o desafio, dê-nos a sua Opinião!

Proteção de dados pessoais
O Município de Albergaria-a-Velha utiliza os seus dados pessoais para dar
resposta aos seus pedidos e instrução dos seus processos.
Os dados pessoais recolhidos através deste formulário serão tratados e
utilizados exclusivamente com o objetivo para o qual foram disponibilizados.
Comprometemo-nos a gerir os dados pessoais respeitando a legislação de
proteção de dados em vigor e adotando as medidas necessárias para evitar
alterações, extravio ou acesso não autorizado.

SERVIÇO DE RECOLHA DE MONOS E VERDES
926 966 071

COMUNICAÇÃO DE AVARIAS DE ELETRICIDADE DA EDP
800 506 506
(chamada gratuita, 24h por dia)
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