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ALBERGARIA EM REVISTA

EDITORIAL
CARO(A)S ALBERGARIENSES:
A situação que Portugal e o mundo atravessam, desde março de
2020, provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, mudou as
nossas vidas inesperadamente, forçando-nos ao confinamento,
distanciamento físico, limitações várias, em prol da saúde de cada
um de nós e da proteção das nossas famílias, amigos e dos mais
frágeis. Neste contexto, que exigiu o esforço de todos, no sentido
da rápida mudança, os últimos meses não encontram semelhança,
tendo sofrido um agravamento da situação durante o último mês.
O Município procurou comunicar de forma eficaz e apoiar todos,
transversalmente, consagrando um conjunto de isenções e apoios,
garantindo respostas sociais, que incluíram apoio financeiro e
material às IPSS´s e Rede Social, Bombeiros, apoios sociais diversos
contando com linhas de atendimento permanentes, Apoio ao
Arrendamento Urbano para fins habitacionais.
Mas nem só de COVID-19 é feito o ano de 2020: o Município
continua a dar resposta às necessidades da população, em todas
as demais atribuições e exercício das suas competências, com
crescente complexidade, onerosidade e transversalidade. Em
termos gerais continua a aposta nas Pessoas e na Inclusão.
Perante a situação epidemiológica, surgiram imensos desafios nas
diferentes áreas de atuação municipal. Na Educação tornou-se
necessário apoiar as escolas reforçando verbas, equipamentos,
formação e outros meios para que todos os alunos e professores
prosseguissem o ensino à distância. Simultaneamente continuaram
os trabalhos de requalificação e adaptação das escolas e Jardins
de Infância, destacando-se o arranque da obra de requalificação
das oficinas da Escola Secundária.
Procurando
incutir
paulatinamente
a
mudança
de
comportamentos, está em fase de implementação a estratégia
de comunicação assente no conceito “Menos Lixo, Mais
Ambiente”, de forma a consciencializar para a redução de lixo,
diminuição do desperdício alimentar e separação de resíduos.
Os últimos meses foram determinantes em termos de aposta
na diversificação e melhoria do sistema de gestão de resíduos,
desinfeção e limpeza urbana. O nosso concelho está mais limpo!
O Município procedeu à aquisição de 350 contentores, substituiu
contentores degradados por contentores novos, reforçando em
alguns locais mais críticos a contentorização. Foi efetuada uma
grande operação de limpeza urbana, que abrangeu toda a cidade.
Foram igualmente executadas podas no concelho e em especial
podas e limpeza na Zona industrial. Com o apoio das Juntas de
Freguesia, foram efetuadas operações de lavagem e desinfeção
de ruas, espaços públicos e locais de maior afluência de pessoas.
Além deste conjunto de ações foram instalados equipamentos
de recolha de pontas de cigarros (Ecopontas), junto de alguns
edifícios municipais. Foram ainda colocados 15 novos oleões
para a recolha seletiva de óleos alimentares. Houve um efetivo
reforço das soluções de recolha seletiva, com aumento da recolha
seletiva (reciclagem) de estabelecimentos comerciais porta a porta
(comércio 150) e no último trimestre previsão de alargamento a
outras freguesias (Branca). Foi igualmente realizada uma forte
aposta na sensibilização para colocação de resíduos nos locais
adequados, tendo sido reforçada a linha de apoio telefónico
Campanha de Recolha de Verdes, Monos e outros Resíduos

(número e recolha a pedido e instalação de contentores grandes
dimensões nos armazéns).
No verão reabriu o Trilho dos Três Rios após a reparação dos danos
provocados pelas intempéries do inverno e foram homologados
mais dois trilhos – o Trilho das Cegonhas e o Trilho da Pateira de
Frossos – que realçam a beleza da zona ribeirinha do Concelho.
Está concluída a 2ª fase da via ciclável, entre Angeja e Frossos,
que além de fomentar a prática de exercício físico, permite
usufruir da paisagem natural da pateira de Frossos, com a sua
riqueza e biodiversidade. A estratégia de valorização Ambiental
e Turística da Pateira de Frossos abrange um conjunto de ações,
designadamente, instalação de dois postos de observação de
aves, requalificação da antiga Casa do Professor para criação
do Centro Interpretativo da Pateira de Frossos e a construção
de um Charco na Pateira permitindo a criação e preservação
da fauna e flora locais, reforçando a multiplicidade da oferta e
apostando na manutenção dos equipamentos públicos existentes.
Foram iniciadas ações de promoção através de visitas ao local
e integração nos PR – Trilho da Pateira de Frossos – percursos
pedestres, integrado na via ciclável Angeja – Frossos, com clara
valorização do ponto de vista do turismo de natureza, atraindo
visitantes e resultando numa favorável dinamização da economia
local.
Destaque, ainda, para a assinatura do Pacto Institucional para a
Valorização da Economia Circular com a CCDRC, onde a Câmara
Municipal se compromete a continuar a defender o desperdício
zero, incluindo o Mercado Municipal A Praça, a promover o
envolvimento das crianças em práticas de economia circular, bem
como a apostar em ações de sensibilização ambiental.
Também existe uma palavra: futuro – esperança no futuro,
acreditando que seja possível dar seguimento a muito do trabalho
já em curso e a novos projetos, continuar com trabalho em rede,
apoios em matéria de educação, ação social, desporto, incluindo
o desporto adaptado, mobilidade, serviços públicos essenciais,
emprego, ambiente, sustentabilidade, turismo e recursos
naturais. Assim, os apoios a IPSS´s, Bombeiros, coletividades,
associações, famílias e freguesias foram uma prioridade 2020,
com continuidade em 2021.
Uma palavra de agradecimento às Juntas de Freguesia, parceiras
imprescindíveis nos tempos mais complicados da pandemia e que
continuam a trabalhar com a Câmara Municipal nestas matérias.
Os projetos e o reforço dos apoios financeiros a estes órgãos de
poder local são fundamentais e configuram uma prioridade, pois
o seu trabalho de proximidade junto da população é essencial.
Agradece-se igualmente a todos os anónimos que apoiam quem
precisa e aos Munícipes o esforço e capacidade de resiliência para
alteração de rotinas, apelando a que cumpram as Orientações da
Direção Geral de Saúde! A nossa gratidão, aos Profissionais de
Saúde, Bombeiros e GNR e a todos os que trabalham diariamente
e que com o seu contributo, asseguram cuidados de saúde,
permitem o funcionamento das cadeias de abastecimento
fundamentais de bens e serviços essenciais, apoios sociais, rede
de solidariedade, que continuam a ser asseguradas.
SEJA RESPONSÁVEL POR SI E POR TODOS!
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COVID-19 EM ALBERGARIA-A-VELHA
A partir de março, as nossas vidas mudaram de forma acentuada com a evolução da
pandemia da Covid-19. A 20 de março, Portugal entrou em Estado de Emergência, tendo
depois passado para o Situação de Calamidade em maio. Tal como outros Municípios do País,
Albergaria-a-Velha tomou várias medidas neste período de forma a travar a propagação
do vírus e apoiar as pessoas mais vulneráveis. Nas próximas páginas, fica um resumo das
principais medidas adotadas pela Autarquia Albergariense nestes tempos excecionais.
PLANO DE CONTINGÊNCIA E
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA

ENCERRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

O Município aprovou o Plano de Contingência
para a Prevenção de Transmissão da Infeção
Humana pelo Coronavírus – Covid-19 a 6 de
março.

No âmbito do Plano Municipal de Emergência,
foi determinado o encerramento dos equipamentos
municipais e o cancelamento de todos os eventos
agendados. Apesar dos edifícios estarem fechados
ao público, a Câmara Municipal continuou a
desenvolver a sua atividade e a atender os/as
munícipes, por via telefónica e por meios digitais.

No âmbito do Plano de Emergência, a Autarquia
implementou as primeiras medidas de prevenção
e proteção, entre as quais o reforço dos stocks
de materiais de higienização (sabão, toalhetes
de utilização única) em todos os serviços e
equipamentos municipais, o reforço da limpeza
e a afixação de informação útil sobre proteção
individual e comportamentos adequados perante
o Coronavírus. Houve, ainda, contactos frequentes
com entidades locais, sensibilizando para os cuidados
de prevenção, controlo e vigilância. Foi criada uma
Bolsa de Informação Covid-19 na página de Internet
do Município que manteve a população informada
e sensibilizada sobre a situação que estamos a viver.
Tendo em conta a evolução da pandemia, a
Câmara Municipal acionou o Plano Municipal de
Emergência a 15 de março. Entre as várias ações,
a Autarquia apelou ao cumprimento rigoroso das
recomendações das Autoridades de Saúde, ao
isolamento social, ao apoio redobrado a pessoas
em situação de vulnerabilidade, à suspensão de
atividades que implicassem contacto social e a
garantia de fornecimento de bens e serviços de
primeira necessidade.
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Os equipamentos municipais voltaram a abrir a partir
do início de maio, faseadamente, e com novas regras
que se mantêm até hoje – o uso obrigatório de
máscara, a higienização das mãos, o distanciamento
físico e o respeito pelos percursos internos de
circulação.
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ALGUNS SERVIÇOS DE
RECOLHA E REFORÇO DA HIGIENIZAÇÃO DAS RUAS
Como medida preventiva contra a disseminação do Covid-19, o Município
de Albergaria-a-Velha suspendeu temporariamente, na segunda quinzena de
março, o serviço de recolha de monos e resíduos verdes, bem como o serviço
de recolha porta-a-porta de resíduos recicláveis. Foram realizadas campanhas de
sensibilização dirigidas à população para não colocarem monos e/ou resíduos
verdes junto aos ecopontos e contentores. O serviço foi retomado após o fim do
Estado de Emergência.
O Município, face à pandemia, reforçou a higienização e desinfeção das ruas do
centro da cidade, tendo trabalhado em parceria com as Juntas de Freguesia para
implementar os mesmos procedimentos nas seis freguesias.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
PARA ENTIDADES LOCAIS E FREGUESIAS
Após um levantamento das necessidades junto das IPSS, GNR e Bombeiros
Voluntários, a Câmara Municipal procedeu à aquisição e distribuição de
diverso material de proteção contra a Covid-19 no início de abril, num
investimento superior a 60 mil euros.
De acordo com as carências manifestadas pelas entidades, a Autarquia distribuiu
unidades de gel desinfetante e álcool etílico, máscaras, luvas, fatos de proteção
individual, batas cirúrgicas, óculos de proteção, sobre botas impermeáveis,
medidores de temperatura e testes Covid-19. Beneficiaram deste apoio entidades
- IPSS, GNR, Bombeiros – e utentes de equipamentos sociais em funcionamento.
Na comunidade surgiram também cidadãos anónimos, empresas e outras
identidades a contribuir solidariamente com quem luta diariamente pelo bem de
todos. A Câmara Municipal agradeceu e procedeu à coordenação da distribuição
dos materiais doados.

PARCERIAS COM FREGUESIAS
O Município desenvolveu diversas ações em parceria com as Freguesias
no âmbito da prevenção da Covid-19 com o objetivo de otimizar recursos
e fazer chegar informação e apoio a toda a comunidade Albergariense,
sobretudo às pessoas que vivem em localidades mais distantes do centro
urbano.
Em todas as Freguesias do Concelho, foram colocados outdoors informativos
a aconselhar as pessoas a ficarem em casa e foram distribuídos folhetos com
informação prática sobre as medidas de prevenção. Foram ainda divulgados por
diversos meios (redes sociais, página de Internet do Município, publicidade nos
jornais locais) os vários serviços de apoio à população existentes em cada uma das
Freguesias com vista à aquisição de bens de primeira necessidade ou medicação
(quando não existe uma retaguarda familiar que possa ajudar), à disponibilização
de transporte ou ao aconselhamento prático sobre o coronavírus. O apoio
psicossocial foi disponibilizado através de linha telefónica.
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COVID-19 EM ALBERGARIA-A-VELHA
CRIAÇÃO DE LINHA DE APOIO PSICOSSOCIAL
PARA A COVID-19
O Município disponibilizou, a partir da segunda quinzena de março,
uma linha de apoio psicossocial para atender munícipes em situação de
isolamento social que careciam de ajuda para lidar com a evolução da
pandemia da Covid-19. O número do contacto disponível é 963 181 358 e,
desde a sua criação, já foram atendidas 46 chamadas.
Com o distanciamento social e as constantes notícias sobre o novo Coronavírus,
as pessoas podem sentir ansiedade, angústia, medo, preocupação, tristeza ou
falta de esperança. Para a Câmara Municipal, a existência de uma profissional
à distância de um telefonema para ouvir e orientar, ajuda a amenizar a situação
e contrariar emoções negativas que se apoderam das pessoas com a mudança
profunda de hábitos e comportamentos. Este serviço tem como objetivo o
encaminhamento das situações mais complexas para os respetivos serviços,
consoante o caso.

SERVIÇOS E MOVIMENTOS
DE APOIO À POPULAÇÃO
Neste tempo de incerteza provocado pela Covid-19, a comunidade
Albergariense mobilizou-se para apoiar a população mais vulnerável do
Concelho.
Este espírito solidário levou as IPSS, Juntas de Freguesia e outras entidades a
adaptarem respostas já existentes e a criarem novas, mobilizando recursos em
prol do bem-estar das pessoas. Por outro lado, surgiram grupos de voluntárias/
os que se prontificaram a dar apoio nas tarefas quotidianas, esclarecer dúvidas
e tranquilizar quem se sente mais desamparado neste período de confinamento
em casa.
A aquisição de medicamentos e de bens de primeira necessidade, a
disponibilização de transporte, o esclarecimento de dúvidas sobre a Covid-19 e
o apoio psicossocial são as respostas que a maioria das entidades e movimentos
cívicos têm dado, de forma gratuita, em articulação com os Serviços de Ação
Social da Câmara Municipal.
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APOIO EXTRAORDINÁRIO A IPSS COM
RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS
IDOSAS
Dada a existência de faixas da população
extremamente vulneráveis perante a pandemia
da Covid-19, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a 1 de abril, a atribuição de um apoio
financeiro extraordinário no valor de 71 mil euros
a 10 IPSS do Concelho. Os apoios destinaram-se a
instituições com respostas sociais dirigidas a pessoas
idosas, quer na instituição, quer nos seus domicílios.
As IPSS com respostas sociais na área da população
idosa, população com deficiência e na área do
atendimento e acompanhamento social continuaram
a garantir os cuidados à população, para que lhes
fossem assegurados os cuidados básicos. No entanto,
a pandemia trouxe vários constrangimentos,
tais como a diminuição de recursos humanos
(pessoal em casa a acompanhar os filhos ou em
isolamento profilático), o acréscimo de despesas com
equipamento de proteção individual / desinfetantes
ou o risco das colaboradoras que se encontram no
ativo poderem contrair a doença Covid-19.
Com o apoio extraordinário, a Câmara Municipal
pretendeu minimizar as dificuldades acrescidas
nesta situação, garantindo a continuidade da
prestação de cuidados essenciais a pessoas em
situação de maior fragilidade.

ENFERMARIA DE APOIO
E UNIDADE COVID-19
Na primeira quinzena de abril, o Município, no
âmbito das suas responsabilidades na Proteção Civil
Municipal, disponibilizou à Autoridade de Saúde um
espaço preparado para acolher cidadãos doentes
ou suspeitos de infeção por Covid-19 ou para outra
finalidade decorrente de necessidades identificadas
pela Segurança Social.
A enfermaria de apoio, com capacidade para duas
centenas de camas, foi montada no pavilhão da
Escola Básica de Albergaria-a-Velha e encontravase equipada e pronta para acolher munícipes que
eventualmente necessitassem de cuidados, sempre
sob a orientação da Autoridade de Saúde e em
articulação com a Segurança Social.
No mesmo período entrou em funcionamento
a Unidade Covid-19 no Centro de Saúde de
Albergaria-a-Velha. O Município colaborou com o
ACES do Baixo Vouga, realizou várias intervenções
no Centro de Saúde, assegurando os requisitos
imprescindíveis para a realização de consultas e
testes, em espaço dedicado para tal. Foram realizadas
obras nas instalações sanitárias, colocadas divisórias
em todos os balcões de atendimento, melhorada
a acessibilidade e colocada uma divisória para
separação do atendimento Covid face ao restante
atendimento do Centro de Saúde.
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COVID-19 EM ALBERGARIA-A-VELHA
PREPARAÇÃO DA REABERTURA
DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA
Nos dias 20 e 21 de maio, a Câmara Municipal
organizou ações de sensibilização para assistentes
operacionais e pessoal técnico de forma a preparar
a reabertura dos estabelecimentos de Educação PréEscolar a 1 de junho. Nas ações, que decorreram na
Escola Básica da Avenida, Centro Escolar de Angeja,
Jardim-de-Infância do Sobreiro e Centro Escolar
das Laginhas, participaram 52 colaboradoras do
Município e dos Agrupamentos de Escolas.
Com esta iniciativa, pretendeu-se esclarecer o
pessoal técnico sobre as novas regras e medidas
de prevenção a implementar nos equipamentos
escolares, para que as atividades pudessem decorrer
com toda a segurança.

SUBSÍDIOS A AGRUPAMENTOS
DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL INFORMÁTICO
A Câmara Municipal atribuiu 19 mil euros aos
Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha
e Branca para a aquisição de material informático,
destinado a apoiar as crianças e jovens sem
computadores em casa. De acordo com dados
fornecidos pelas escolas, cerca de 300 estudantes
não dispunham das condições necessárias para
beneficiar do ensino à distância, que se tornou regra
durante o 3.º período letivo.
Para o Município, importa garantir o acesso à
educação a toda a população estudantil. Cada
estudante deve poder assistir a aulas definidas pelos
seus docentes, bem como executar e submeter
trabalhos a partir de casa.
Além dos apoios aos Agrupamentos de Escolas
para a aquisição e posterior cedência de material
informático, a Autarquia criou um Banco Municipal
de Recursos Digitais, constituído por doações da
comunidade (portáteis, computadores, monitores e
tablets).
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Além da formação, o Município disponibilizou
gel desinfetante e equipamentos de proteção
individual às colaboradoras, bem como medidores de
temperatura para cada estabelecimento de Educação
Pré-Escolar. À Escola Secundária, Colégio de
Albergaria e Jobra Educação, cujas aulas presenciais
reiniciaram a 18 de maio, a Autarquia entregou gel
desinfetante e máscaras para os alunos e as alunas,
pessoal docente e não docente, assegurando que
todos estivessem protegidos.
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CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO –
RETOMAR EM SEGURANÇA
De 19 de maio a 4 de junho, o Município e a Comissão
Restrita da Proteção Civil Municipal, com o apoio da
Prave, desenvolveram a campanha de sensibilização
Albergaria-a-Velha, Retomar com Segurança
junto do comércio e serviços locais, abrangendo
as seis freguesias do Concelho. Visitaram-se 457
estabelecimentos, onde foram distribuídos folhetos
com informação útil e prática para as lojas reabrirem
ao público com a maior segurança nestes tempos
excecionais provocados pela Covid-19.
Além das medidas gerais de proteção (distanciamento
social, etiqueta respiratória, lavagem frequente das
mãos), o folheto apresentava uma lista de boas
práticas para o comércio e serviços e remetia para
as páginas de Internet respetivas com informação
adicional.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
A ATIVIDADES DO COMÉRCIO LOCAL E
DE RESTAURAÇÃO/BEBIDAS
A Câmara Municipal aprovou, a 3 de junho, como
medida excecional de apoio às atividades económicas
na área do comércio e no âmbito do combate às
nefastas consequências económicas resultantes

da pandemia da doença Covid-19, a isenção do
pagamento de taxas em determinadas atividades de
comércio local e de restauração/bebidas, a vigorar
desde 1 de março até 31 de dezembro de 2020.
As áreas abrangidas pela isenção do pagamento de
taxas foram: a ocupação de espaços no Mercado
Municipal - A Praça e de terrado na Feira de
Albergaria-a-Velha; a ocupação de espaço público
com quiosques, esplanadas cobertas e esplanadas
descobertas; a renda mensal de quiosques e a renda
mensal do Bar e Escritórios do Centro Coordenador
de Transportes. No caso das esplanadas descobertas,
pode ocorrer um aumento de área, mediante a
apresentação prévia de um desenho explicativo
e devidamente demarcado em planta do local
abrangido, para análise técnica, devendo ficar
sempre salvaguardada a livre circulação de pessoas e
bens, com uma circulação que garanta o afastamento
social que a Direção-Geral da Saúde recomenda.

Para a Câmara Municipal de Albergariaa-Velha importa apoiar as atividades
do comércio local e de restauração e/
ou bebidas, que viram a sua atividade
substancialmente reduzida durante o
Estado de Emergência, sendo agora
necessário voltar a conquistar clientes.
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INAUGURAÇÃO ESCOLA DA AVENIDA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO LOUVOU
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DA AVENIDA
A Secretária de Estado da Educação, Susana Amador, inaugurou a 13 de fevereiro
a Escola Básica da Avenida após a requalificação e teceu elogios à intervenção,
que soube manter a identidade do edifício em harmonia com os novos desafios
da Educação. “Manteve-se a traça do passado, mas todos os dias acontece
aqui o futuro”, afirmou.
Susana Amador defendeu a escola pública como motor da igualdade, da inclusão
e um espaço onde os mais novos aprendem mais do que aquilo que está nos
livros. “Aprende-se a conhecer, a ser e a conviver com os outros – estes são
os pilares fundamentais da cidadania plena”.
A Vereadora da Educação, Catarina Mendes, realçou que a requalificação do
parque escolar tem sido uma prioridade do Executivo, mas que a intervenção
na área da Educação não se tem limitado só ao edificado. A autarca referiu a
melhoria do serviço de refeições, a colocação de auxiliares de ação educativa em
horários completos, a criação da Agenda Municipal da Educação, bem como o
desenvolvimento de ambientes de inovação e criatividade nas escolas, no âmbito
do projeto europeu Urbact - ON BOARD, como alguns fatores importantes
para a implementação de um modelo assente em novas abordagens para a
aprendizagem.
A Câmara Municipal associou a inauguração deste espaço de ensino renovado às
comemorações dos 185 anos da Fundação do Concelho de Albergaria-a-Velha.
Para o Presidente da Autarquia, António Loureiro, “não podíamos ter escolhido
melhor data para a inauguração, já que a Educação é um dos pilares mais
importantes para o desenvolvimento sustentado do Município – e do País
– e uma forte aposta deste executivo desde o primeiro dia.”
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185 ANOS DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DISTINGUIU 11 ENTIDADES E INDIVIDUALIDADES
NO DIA DO MUNICÍPIO
Na sessão solene das Comemorações dos 185 anos da
Fundação do Concelho, a Câmara Municipal atribuiu
11 Medalhas de Mérito Municipal a coletividades,
empresas e individualidades que se destacaram no
seu serviço à comunidade.
“Estes momentos de reconhecimento têm,
para nós, um significado muito sentido, pois
aproximam os objetivos da gestão por nós
preconizados aos grandes exemplos de serviço
ao bem comum e inspiram-nos na tarefa
gratificante que desenvolvemos em prol dos
cidadãos”, afirmou o Presidente António Loureiro.
As Medalhas de Mérito Municipal, Grau Ouro,
foram entregues a José Manuel Torres e Menezes,
ex-Presidente da Junta de Freguesia de Albergaria-aVelha e ex-Delegado de Saúde, e às empresas Palbit,
S.A., J. Nadais – Indústria e Comércio de Madeiras,
S.A. e Aveicellular, Comunicações e Acessórios Lda..
À Maria Manuela Pires Andrade, antiga
enfermeira com carreira no IPO do Porto, ao Grupo
Desportivo Beira Vouga, à Jobra – Associação
de Jovens da Branca e ao Grupo Columbófilo de
Albergaria-a-Velha foram atribuídas Medalhas de
Mérito Municipal, Grau Prata. Finalmente, António

de Bastos Simões, antigo proprietário da Foto
Gomes, e a Associação Os Amigos de Vale Maior
receberam Medalhas de Mérito Municipal, Grau
Cobre.
A Saul Oliveira Silva, ex-Vereador e Presidente
da Câmara Municipal, foi também atribuída uma
Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro, mas
não entregue nessa tarde, por o homenageado se
encontrar fora do País.
Na sessão solene, que decorreu no Salão Nobre
dos Paços do Município, António Loureiro frisou
a importância da Educação para o Executivo e
anunciou a abertura do concurso para a 2.ª fase das
obras de requalificação da Escola Secundária, que
vão transformar as antigas oficinas num moderno
espaço de inovação e criatividade. O autarca também
destacou o investimento que o Executivo tem feito
na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha – 1 400 000
euros na aquisição de terrenos para a sua expansão
– “algo sem paralelo nas últimas duas décadas”,
bem como a revogação do traçado da A32, uma
reivindicação da população nos últimos 10 anos e
que foi possível graças ao empenho dos membros da
Assembleia Municipal, das juntas de freguesia e de
outras entidades locais.

GRAU OURO
José M. Torres e Menezes
Palbit
J. Nadais
Aveicellular
Saul Oliveira Silva
GRAU PRATA
Maria Manuela P. Andrade
Grupo Desportivo Beira
Vouga
Jobra
Grupo Columbófilo de
Albergaria-a-Velha
GRAU COBRE
António de Bastos Simões
Associação Os Amigos
de Vale Maior
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REFORÇO DE APOIOS FINANCEIRO ÀS FREGUESIAS
“Constata-se um aumento
de transferência de verbas
de 116.041,71 € (...)”

A Freguesia de Ribeira de Fráguas receberá
um apoio financeiro de 8.200,00 € para obras de
requalificação da antiga escola do 1º ciclo básico do
Carvalhal.
A Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior
receberá um apoio financeiro de 2.500,00 € para
reconstrução de muro na escola primária de Vila
Nova de Fusos.
Através do quadro supra, verifica-se um aumento
gradual nas transferências e apoios para as
Freguesias do Concelho garantindo um maior
nível de qualidade de prestação de serviços junto
das populações através da utilização racional dos
recursos humanos e financeiros.

Paralelamente, foram reforçadas as verbas atribuídas
no âmbito de regulamento municipal sobre as formas
de apoio às Freguesias do Município no montante de
61.500,00 €, para aluguer de máquinas agrícolas,
florestais e veículos agrícolas ou outros veículos a
motor.

Recentemente, foram atribuídos apoios às
juntas de freguesia num valor superior a
228.000,00 € com vista a comparticipar diversas
intervenções levadas a efeito pelas freguesias.

No que diz respeito, aos Acordos de Execução com as
Freguesias constata-se um aumento de transferência
de verbas de 116.041,71 €, traduzindo-se no reforço
da verba para limpeza de vias, espaços públicos,
sarjetas e sumidouros, manutenção de parques e
jardins e manutenção de estabelecimentos de ensino
do pré-escolar e 1º ciclo. A exemplo da Freguesia
da Branca, destaca-se agora também, a aceitação
da transferência de competências, no âmbito da
manutenção de parques e jardins, na Freguesia da
Ribeira de Fráguas.

A Freguesia de Angeja irá receber uma verba de
20.000,00 € para execução de obras de reabilitação
de caminhos afetados pelas intempéries do inverno
passado, designadamente a zona da “Muralha”;
margens do Rio Vouga; zona da “Lama”; zona da
Cambeia; caminho e margens da Ribeira do Fontão
- junto a N109; área da passagem inferior da N109;
passagens inferiores da A25; caminhos junto a A25;
caminho da Vela da Marinha
A Freguesia de S. João de Loure e Frossos
irá receber uma verba de 20.000,00 € para
requalificação do caminho marginal ao Rio Vouga,
dos Plátanos até ao Cubo.

PÁG. 12

Para a Vereadora Sandra Almeida, estas transferências
são fruto do reconhecimento do trabalho profícuo
desenvolvido em parceria com as Freguesias. Ressalva
também que, o aumento dos apoios às freguesias
permitirá uma gestão mais eficaz e eficiente dos
recursos financeiros fomentando políticas de
proximidade com a população local, garantido
os princípios da igualdade, não discriminação,
estabilidade e prossecução do interesse público.
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MUNICÍPIO QUER ENVOLVER COMERCIANTES
NA DINÂMICA DOS EVENTOS DO CONCELHO
No encontro Café com Comerciantes, que decorreu a 12 de fevereiro na
Biblioteca Municipal, o Presidente António Loureiro frisou que é imperativo
criar uma nova estratégia com os comerciantes, que permita que os
estabelecimentos comerciais locais aproveitem o potencial económico
dos muitos visitantes que chegam ao Concelho para desfrutar dos seus
eventos ou do seu património natural, edificado ou gastronómico.
Perante uma plateia com mais de três dezenas de participantes, a maioria
pequenos comerciantes, António Loureiro apresentou um Concelho em
crescimento económico, com uma maior capacidade de atrair pessoas, não só
visitantes/turistas, mas também famílias que desejam viver num Concelho com
qualidade de vida e com desemprego residual.
Na sessão, com o tema Apoios e Perspetivas, participaram também, como
oradores, Pedro Marques, Presidente da Prave – Associação de Promoção de
Albergaria-a-Velha, que apresentou as perspetivas de apoio ao comércio local,
e José Valente, Presidente da SEMA, que abordou as perspetivas formativas
existentes para as pessoas a trabalhar na área do comércio.
O encontro Café com Comerciantes foi uma organização conjunta da Câmara
Municipal e da Prave.

ALBERGARIA EMPREENDE + - INFORMAÇÃO SOBRE DIVERSOS APOIOS ÀS EMPRESAS,
SECTOR PRODUTIVO E OUTROS AGENTES ECONÓMICOS
A Câmara Municipal tem enviado, através da
Divisão de Desenvolvimento Económico, notas
informativas regulares dirigidas a empresários,
produtores,
empreendedores
e
agentes
económicos locais sobre as várias medidas de
apoio existentes para minimizar os efeitos da
pandemia da Covid-19 no sector produtivo e
empresarial.
Além dos apoios do Estado Central, a Câmara
Municipal tem divulgado projetos de financiamento
e pacotes de ajuda da União Europeia, GAL Aveiro
Norte, Turismo de Portugal e outros organismos
nacionais e regionais, dirigidos às áreas da
restauração, turismo, indústria, saúde, ciência,
cultura, silvicultura, floresta e desenvolvimento local.
As medidas de apoio são diversas, como linhas de
crédito especiais, moratórias de crédito, deferimento
de impostos e contribuições, apoios ao teletrabalho e
tesouraria, serviços de consultadoria ou a suspensão
de reembolsos no âmbito de apoios concedidos.
A Divisão de Desenvolvimento Económico encontra-se disponível e a trabalhar no sentido de esclarecimento de dúvidas, informações e
encaminhamento. O Serviço de Apoio à Atividade Agrícola, instalado na Incubadora de Empresas de Albergaria-a-Velha, já regressou ao
atendimento presencial.
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PROGRAMA “EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS”
EM VERSÃO ONLINE
Com a maioria dos alunos e das alunas em casa no 3.º período, o Município
garantiu a continuidade do programa “Empreendedorismo nas Escolas”,
adaptado à realidade do ensino à distância, imposta pela Covid-19. O
projeto, que envolve aproximadamente 700 estudantes e 50 docentes do
Ensino Básico e Secundário, visa desenvolver competências típicas de um
perfil empreendedor, cada vez mais essenciais no mercado de trabalho.
Ao nível dos/as estudantes do 1.º, 2.º e 3.º ciclo que, num ano normal, estariam
a preparar a Mostra de Empreendedorismo Júnior, preparou-se um conjunto de
desafios/atividades semanais que puderam ser executados em casa com materiais
reutilizáveis, cujo foco foi a criatividade com ligação direta aos conteúdos
programáticos dos respetivos níveis de ensino. No final, as turmas fizeram um
vídeo resumo das atividades desenvolvidas.
No Ensino Secundário, onde é desenvolvido o Concurso de Ideias, os grupos
participantes foram acompanhados de forma síncrona e assíncrona – coaching
através das plataformas digitais, webinars - de modo a prepararem um vídeopitch da sua ideia de negócio, que foi depois enviado aos elementos do júri
convidados para o efeito.

VENCEDORES DO CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO
O projeto TemPack, que consiste numa mochila com bolsa que permite
conservar a temperatura da comida em qualquer viagem, foi o projeto
vencedor da 6.ª edição do Concurso de Ideias de Negócio. Este projeto
foi desenvolvido pelos alunos Tomás Ferreira, Francisco Tavares e Hugo
Pereira da Escola Secundária de Albergaria-a-Velha.
Para o segundo lugar, o júri escolheu Umbrella Dry, um secador de guarda-chuvas
que evita os pingos no chão, idealizado pelas alunas Joana Silva e Diana Lemos. Já
na terceira posição, ficou o projeto Elevação Segura, que consiste num sistema de
segurança para elevadores de oficinas de automóveis, desenvolvido pelos alunos
Pedro Simões, Leonardo Vidal e André Alves.
A sessão final do concurso teve lugar online a 19 de junho, numa plataforma
digital de reunião. Na edição de 2020 do Concurso de Ideias de Negócio,
foram apresentadas 48 candidaturas elaboradas por 107 estudantes do Ensino
Secundário e Profissional, com a colaboração de 12 docentes. Desde a sua
primeira edição no ano letivo 2014/2015, passaram pelo concurso 221 projetos
concebidos por 601 estudantes.
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SITE DE ALBERGARIA-A-VELHA
APOSTA NA INCLUSÃO E É PIONEIRO
NA REGIÃO CENTRO

MUNICÍPIO ATRIBUI
127 500 EUROS
A IPSS DO CONCELHO

O Município de Albergaria-a-Velha é o primeiro da
região centro cujo site autárquico inclui as modernas
ferramentas inclusivas que facilitam a leitura ou
audição dos seus conteúdos. Trata-se de um Avatar
de Língua Gestual Portuguesa - VirtualSign - e um
conversor de texto em voz - ReadSpeaker webReader.
O site do Município de Albergaria-a-Velha está assim
mais acessível e inclusivo.

No âmbito do Programa de Apoio às Instituições
de Solidariedade Social (PAIPSS), a Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha atribuiu a 15
de janeiro um apoio financeiro no valor de 127
500 euros a 11 IPSS do Concelho.

Com o objetivo de democratizar a acessibilidade
dos serviços públicos, o Município de
Albergaria-a-Velha apostou na aquisição destes
recursos como facilitadores de comunicação,
especialmente direcionados para pessoas com
dificuldades de literacia, visão e audição.
Catarina Mendes, Vereadora da Educação e Ação
Social, afirma que “a disponibilização destas
tecnologias permite, por um lado, a diminuição das
barreiras de comunicação a pessoas portadoras de
deficiência, promovendo a inclusão e facilitando o
acesso à informação e comunicação e, por outro,
modernizar os serviços numa ótica de constante
melhoria na prestação do serviço público.”

Catarina Mendes, Vereadora da Ação Social, afirmou
ser uma satisfação enorme ter uma rede social
coesa e verdadeiramente solidária em Albergaria-aVelha. A autarca realçou que a intervenção das IPSS
na sociedade vai além do que está estipulado pelo
Estado Central e que, embora o apoio do Município
não possa satisfazer todas as necessidades, é uma
forma de minimizar algumas lacunas deixadas pela
tutela.
O apoio financeiro anual às IPSS tem um limite
máximo, por instituição, de 14 000 euros e
um mínimo de 8000 euros. As Instituições de
Solidariedade Social a usufruírem do apoio financeiro
anual são a Associação Humanitária Mão Amiga, a
Associação de Infância D. Teresa, a APPACDM de
Albergaria-a-Velha, a Associação de Solidariedade
Social de Alquerubim, o Cediara – Centro de Dia
para Idosos de Ribeira de Fráguas, o Centro Social
Paroquial de Angeja, o Centro Social Paroquial de
St.ª Eulália de Valmaior, o Centro Social Paroquial de
S. Vicente da Branca, a Fundação Creche Helena de
Albuquerque Quadros, a Irmandade da Misericórdia
de Albergaria-a-Velha e a Probranca.
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GNR ALERTOU PARA BURLAS
NA POPULAÇÃO SÉNIOR
Na manhã de 11 de janeiro, dois guardas do Núcleo de Águeda da GNR
dinamizaram uma sessão sobre o Programa 65 - Idoso em Segurança
dirigida às/aos voluntárias/os e seniores do programa Gerações Solidárias.
Marcaram presença na iniciativa a Vereadora da Ação Social, Catarina
Mendes, e o Comandante do Destacamento Territorial de Águeda, Jorge
Marques.
Este momento de aprendizagem teve como principal objetivo dotar as 15 pessoas
participantes de conselhos práticos para a prevenção da criminalidade. A sessão
abordou três grandes temáticas: os crimes contra o património, nomeadamente
nas residências, as burlas e os maus tratos sobre pessoas idosas.
Em 2019, no âmbito da operação Censos Sénior, a GNR identificou 41 868
pessoas idosas a viverem sozinhas ou isoladas em todo o país, alvos mais fáceis
para burlas. Sendo que 8% dos crimes praticados em Portugal são contra seniores,
as/os voluntárias/os desenvolvem uma papel importante na disseminação de
informação e na sensibilização junto desta faixa da população.

PROGRAMA DE DESPORTO ADAPTADO
MARCOU PRESENÇA EM ATIVIDADE VIRTUAL
No âmbito do Programa de Desporto Adaptado, utentes da APPACDM de Albergaria-a-Velha participaram no CERCIAG EM
MOVIMENTO- Virtual Race, uma atividade desportiva virtual que teve lugar na Semana Europeia da Mobilidade, em setembro.
O objetivo do evento foi promover uma mobilidade mais sustentável, social e cívica e proporcionar aos cidadãos uma oportunidade
para redescobrirem a sua cidade, aldeia ou vila, os seus habitantes e o seu património, num ambiente mais saudável e agradável. Para
participar, foi necessário escolher uma modalidade (caminhada, corrida ou bicicleta) e monitorizar o percurso até uma distância máxima
de 15 quilómetros.
Tendo em conta as restrições impostas pela Covid-19, o Programa de Desporto Adaptado participou com duas equipas, cada uma com
quatro utentes. A modalidade escolhida foi a caminhada e, cada vez que os grupos avançaram um pouco no seu percurso, fizeram o
registo através de uma aplicação de telemóvel/
smartwatch.
Os utentes da APPACDM de Albergariaa-Velha gostaram muito de participar
numa atividade desportiva ao ar livre,
juntamente com outras instituições da
região… à distância.
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PLANO NACIONAL DE CINEMA LEVOU
ESTUDANTES DA BRANCA A DESCOBRIREM O CINETEATRO ALBA

REGIÃO DE AVEIRO DISPONIBILIZA
PLATAFORMA EDUCATIVA ONLINE À
COMUNIDADE EDUCATIVA

Cerca de 60 estudantes do 8.º ano, da Escola
Básica de Branca, que frequentam a disciplina de
Cinema e Multimédia, visitaram a 16 de janeiro
o Cineteatro Alba, onde assistiram a uma curtametragem e fizeram uma visita guiada às áreas
técnicas daquele espaço. Esta atividade inseriuse no Plano Nacional de Cinema e constou do
Plano Anual de Atividades do Agrupamento e
da Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha.

A Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (CIRA) disponibilizou a toda a Comunidade Educativa da Região de Aveiro, no âmbito do seu programa de combate ao abandono
escolar e de promoção do sucesso educativo, a
plataforma http://educara.regiaodeaveiro.pt.

A curta-metragem documental apresentada foi
“Vou-me despedir do Rio”, realizada por David
Gomes e Pedro Cruz em 2017. Produzido pelo CLDS
3G "Albergaria IntegraT"/Prave, em parceria com o
Município, o filme resgata as memórias dos antigos
trabalhadores da Fábrica do Caima e recorda o
processo de produção do linho, que já teve um papel
importante na economia local. Após o visionamento
na Sala Principal, um técnico do Cineteatro Alba
conduziu as alunas e os alunos pelas áreas técnicas,
mostrando o que se esconde por trás de uma
sessão de cinema, desde a composição da tela, ao
posicionamento das colunas de som e ao método de
projeção.

Este é um espaço seguro de aprendizagem,
colaboração e partilha, destinada à Comunidade
Educativa, que inclui alunos/as, professores/as,
coordenadores/as e encarregados/as de educação.
Através da publicação de atividades e desafios
dinâmicos e lúdicos, relacionados com as temáticas
de Currículo Local, Educação para a Cidadania
e Conteúdos Curriculares, a plataforma tornase simultaneamente num programa lúdico e de
entretenimento para as crianças dos 11 municípios
que compõem a Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.

O Plano Nacional de Cinema, constituído em 2013,
é um programa de literacia para o cinema e de
divulgação de obras cinematográficas nacionais
junto do público escolar, garantindo instrumentos
essenciais de leitura e interpretação de obras
cinematográficas.
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MÃES E PAIS DESCOBRIRAM A IMPORTÂNCIA DE CRIAR
REGRAS EM CASA
No âmbito do Educ@RA – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, foi
desenvolvida a 27 de fevereiro a ação Delineação de Regras em Contexto Familiar
na Escola Básica de Branca. A iniciativa, dinamizada pela psicóloga Cristiana
Augusta, teve como objetivo esclarecer mães e pais sobre a importância da
existência de regras e obrigações em casa, que ajudem as crianças e adolescentes
a serem mais responsáveis.
“Famílias onde as regras estão claramente definidas terão menor
probabilidade de lidar com o mau comportamento nos seus filhos”,
afirmou Cristiana Augusta. Num ambiente informal, onde os participantes foram
convidadas a partilhar as suas experiências pessoais em casa, a psicóloga realçou
a necessidade de criar bons canais de comunicação dentro da família para o
desenvolvimento de crianças e adolescentes mais confiantes.
Embora o Educ@RA tenha definido nove atividades estratégicas direcionadas a
diferentes elementos da comunidade educativa, cada município ou agrupamento
de escolas é livre de propor ações próprias que venham ao encontro das suas
necessidades particulares. No caso da ação Delineação de Regras em Contexto
Familiar, a sua realização foi o resultado de uma auscultação das preocupações
dos encarregados de educação locais.

DOCENTES ALBERGARIENSES APRENDERAM TÉCNICAS DE
MODULAÇÃO E IMPRESSÃO 3D
Docentes dos Agrupamentos de Escolas da Branca e de Albergaria-aVelha tiveram formação na área de Modulação e Impressão 3D no início
do 2.º período, uma ação inserida no programa Educ@RA.
A iniciativa, dirigida principalmente a docentes de informática mas aberta a
outras áreas, teve como objetivo fornecer os conhecimentos e as técnicas básicas
para criar objetos em três dimensões, que podem servir de reforço positivo na
prática diária docente. O Município de Albergaria-a-Velha dotou cada um dos
agrupamentos com uma impressora 3D, podendo esta ser utilizada para dinamizar
momentos criativos com as alunas e os alunos.
A ação de formação insere-se numa das nove atividades preconizadas pelo
Educ@RA, denominada Espaço Maker: Aprender Fazendo. Como o nome indica,
pretende-se desenvolver as competências da criatividade e da experimentação,
envolvendo a aprendizagem de Ciência, Tecnologia, Eletrónica, Arte e Matemática
(CTEAM).
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UM DIA DA CRIANÇA DIFERENTE
No dia 1 de junho, Dia da Criança, o Presidente da
Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, António
Loureiro, e os Vereadores Delfim Bismarck e Catarina
Mendes, visitaram algumas creches e Jardins-deInfância para acompanharem a reabertura da
Educação Pré-Escolar no Concelho e oferecerem
brindes às crianças.

GRUPO LOCAL URBACT ANALISOU
BOAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS A
IMPLEMENTAR NO PRÓXIMO ANO
LETIVO
O Grupo Local URBACT realizou no passado
dia 29 de abril uma reunião virtual com todos
os parceiros, para definir a adaptação e
implementação de boas práticas na Educação
no âmbito do projeto europeu ONBOARD.
Para o próximo ano letivo, o Grupo Local URBACT
está a analisar a melhor forma de adaptar para a
realidade Albergariense o projeto-piloto Brain Gym,
desenvolvido pelo parceiro europeu de Halmstad
nas escolas suecas, e que propõe estratégias
sustentáveis para o bem-estar e o desenvolvimento
do conhecimento na escola, que também possam
ser usadas em outros contextos e mais tarde na
vida. Quanto à adaptação da Rede de Inovação
Educacional de Viladecans (Espanha) a Albergariaa-Velha, o Grupo Local URBACT decidiu criar a
comunidade criativa "Tribo Informal da Educação".
O objetivo é inovar nas práticas educativas através
da colaboração de diversas partes envolvidas, como
a família, empreendedores, empresas, instituições de
ensino superior ou organizações de desenvolvimento
local e regional.

Nas visitas, os elementos do Executivo Municipal
conversaram com Educadoras e pessoal técnico
no exterior dos edifícios e ficaram a conhecer
como os equipamentos estão a adaptar-se às
novas regras de prevenção do contágio pela
Covid-19. Sendo Dia da Criança, a Câmara
Municipal aproveitou também para entregar
brindes - um panamá com viseira (creche) e um
saco com bloco de notas e lápis de cor (préescolar).
Durante o dia houve também paragens na Escola
Básica de Branca e Escola Secundária de Albergaria-aVelha para apresentar a primeira edição da publicação
“Cidade Minúscula: O Recreio”, dirigida aos alunos
e às alunas do 4.º ano. A revista - desenvolvida
pela arquiteta Carolina Freitas, membro do Grupo
Local URBACT - é composta por um conjunto de
atividades didáticas que visam sensibilizar as crianças
para a gestão do espaço público, desenvolvendo
conceitos como os de mobilidade, sustentabilidade e
cidadania e tornando os mais novos elementos ativos
na construção de uma melhor cidade para toda a
comunidade.

Tendo em conta a situação de exceção que se vive
em todo o mundo, o secretariado do URBACT
decidiu prorrogar o fim do projeto para 30 de junho
de 2021, possibilitando mais seis meses para a
concretização das ações.
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ALBERGARIA-A-VELHA IMPLEMENTA PROJETO DE
PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA PARA ESTUDANTES
DO 1.º AO 3.º CICLO
No âmbito do instrumento de financiamento “Parcerias para o Impacto”,
o Município de Albergaria-a-Velha vai implementar projetos de promoção
da robótica e do pensamento computacional no 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino
Básico da rede pública e privada do Concelho. O orçamento global do
projeto, com a duração de três anos, é de 184 521,50 euros. O Município,
como investidor social, participa com uma verba de 55 168,25 euros.
As linhas orientadoras do projeto visam fomentar o interesse das crianças e jovens
pela ciência e tecnologia com o recurso a metodologias diversificadas. Nas turmas
do 4.º ano do 1.º Ciclo, vão ser desenvolvidas sessões Scratch4all, uma linguagem
de programação que fomenta a aprendizagem de conceitos matemáticos e
computacionais através da criação de histórias animadas, jogos e outros programas
interativos. Nas turmas do 2.º e 3.º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas de
Albergaria-a-Velha, Branca e Colégio de Albergaria, vão ser criados Laboratórios
de Programação e Robótica, onde os alunos e as alunas terão a oportunidade de
realizar as suas próprias experiências, explorando as potencialidades de áreas tão
diversas como as tecnologias de informação, comunicação e eletrónica.
O “Parcerias para o Impacto” tem como objetivo financiar a criação,
desenvolvimento ou crescimento de projetos de inovação social, em formato de
cofinanciamento com investidores sociais, estimulando a filantropia de impacto e
contribuindo para um modelo de financiamento mais estável, eficaz e duradouro.
No caso do projeto de Albergaria-a-Velha, os promotores são o CASPAE- Centro
de Apoio Social e a Inova-Ria – Associação de Empresas para uma Rede de
Inovação em Aveiro.

ABERTO PERÍODO DE REQUISIÇÕES DO BANCO MUNICIPAL
DE LIVROS ESCOLARES
O Banco Municipal de Livros Escolares de Albergaria-a-Velha tem aberto o
período de requisição de manuais escolares e de materiais de apoio para
o ano letivo 2020/2021.
As famílias interessadas em usufruir deste serviço gratuito podem contactar o
Serviço de Ação Social do Município através do endereço de correio eletrónico
servico.social@cm-albergaria.pt ou pelo número de telefone 234 529 300. Após
a manifestação de interesse, o/a munícipe será contactada pelas técnicas da
Câmara Municipal por forma a recolher toda a informação necessária.
No ano letivo 2019/2020 o Banco de Livros Escolares emprestou um total de 263
manuais e cadernos de apoio a 31 estudantes. Quem tenha livros escolares em
casa que já não sejam utilizados pode fazer uma doação ao Banco Municipal de
Livros Escolares, marcando uma hora de entrega com o Serviço de Ação Social.

PÁG. 20

ALBERGARIA EM REVISTA

DESPORTO

SEMINÁRIO DE DESPORTO ADAPTADO REUNIU PESSOAL TÉCNICO
E ATLETAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
“Não há desporto para coitadinhos. Desporto é desporto. Ponto.” Esta foi uma das conclusões retiradas
do seminário Desporto. Adaptado?, que decorreu na Biblioteca Municipal na tarde de 11 de janeiro. Perante
uma sala cheia, pessoal técnico e atletas partilharam desafios, sonhos e objetivos concretizados numa área
que, em muitos casos, ainda não tem os apoios que merece.
António Loureiro, Presidente do Município, defendeu que a valorização do ser humano é um dos mais
importantes investimentos que os municípios podem fazer e enumerou as diversas iniciativas que a Autarquia
Albergariense tem feito para promover uma verdadeira inclusão, tais como a criação de acessibilidades nos
equipamentos municipais e espaço público, a integração de crianças e jovens portadores de deficiência no
Campo de Férias, o desenvolvimento das Salas Snoezelen e de Integração Sensorial, o projeto artístico Pontes
Sonoras, o Balcão da Inclusão e o contrato-programa de promoção do Desporto Adaptado. Neste último caso,
o autarca referiu o número crescente de participantes, a introdução de novas modalidades e a participação
num maior número de provas como evidências do sucesso deste programa, desenvolvido em parceria com a
APPACDM de Albergaria-a-Velha.
Para os técnicos desportivos que trabalham com pessoas portadoras de deficiência e/ou incapacidade, o apoio
dos municípios tem sido importante para a concretização de vários objetivos, nomeadamente a participação
em provas internacionais. A evolução das modalidades e as condições da prática desportiva tem sido positiva
nos últimos anos, mas os oradores presentes revelaram existirem dificuldades na renovação de atletas, pelo
que o contacto com as escolas deve ser uma prioridade.
Já os/as atletas presentes partilharam que a prática desportiva trouxe-lhes mais foco, uma maior
capacidade de organização e a vontade constante de autoaperfeiçoamento. A participação em
provas internacionais, como os Jogos Paralímpicos, é um sonho concretizado para quem chega a
este patamar e promove um maior sentimento de integração, na medida em que todos estão a lutar
por um mesmo objetivo.
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RENOVADO CONTRATO-PROGRAMA
NA ÁREA DO DESPORTO ADAPTADO
A Câmara Municipal estabeleceu, a 15 de janeiro, um novo contratoprograma de desenvolvimento desportivo com a APPACDM de Albergariaa-Velha com o objetivo de promover a integração das pessoas portadoras
de deficiência e/ou incapacidade na dinâmica desportiva do Concelho.
Esta é o terceiro contrato-programa celebrado entre as duas entidades, sendo a
continuidade do projeto um claro sinal do que a aposta no desporto adaptado é
um sucesso no Município. No segundo contrato, vigente durante o ano de 2019,
foram realizados 461 treinos das 3 modalidades – natação, boccia e atletismo,
tendo Albergaria-a-Velha marcado presença em 9 provas/atividades realizadas
em várias regiões do País. O programa de desporto adaptado conta com 64
participantes.
O contrato-programa celebrado tem a duração de 12 meses e, durante esse
período, o Município de Albergaria-a-Velha concede uma comparticipação financeira no valor de 22 mil euros, assegura os custos referentes
às inscrições dos participantes nas federações e/ou competições/encontros e apoia no transporte, bem como assegura a realização dos
seguros de acidentes pessoais. Nos vários equipamentos municipais, cedidos gratuitamente, a Autarquia disponibiliza, ainda, os materiais
e equipamentos didáticos e desportivos necessários para a realização das atividades.

ALBERGARIA-A-VELHA IMPLEMENTA
PROJETO DE NATAÇÃO ADAPTADA PARA CRIANÇAS E
JOVENS
No âmbito do Programa de Desporto Adaptado, a Câmara Municipal e a
APPACDM de Albergaria-a-Velha celebraram um protocolo de colaboração
com a Federação Portuguesa de Natação (FPN), Associação de Natação
Centro Norte de Portugal (ANCNP) e o Agrupamento de Escolas da Branca
para a implementação do projeto Natação Adaptada para Populações
Especiais: aprender a nadar para incluir, formar para competir.
O projeto, desenvolvido pela FPN, tem como principal objetivo fomentar e
desenvolver a prática de natação adaptada junto da comunidade escolar,
envolvendo as crianças e jovens com necessidades de medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão. Além de aumentar e melhorar a capacidade funcional
das pessoas praticantes desde tenra idade, o projeto visa contribuir para a criação
da vertente de Natação Adaptada de competição em clubes desportivos com
Natação Pura, transformando a prática desportiva regular numa realidade para
toda a população. Para atingir os objetivos propostos, a FPN definiu um prazo de
implementação de 10 anos.
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MUNICÍPIO LEVOU CAMPO DE FÉRIAS
INCLUSIVO A LISBOA
O Município de Albergaria-a-Velha, no passado
dia 14 de fevereiro, participou na qualidade
de orador convidado, nas Primeiras Jornadas
Sociais de Belém, organizadas pela Junta de
Freguesia de Belém com o tema “Campos de
Férias Inclusivos”.
Perante uma plateia constituída por representantes
de diversas entidades e instituições do país, entre
os quais técnicos, dirigentes e docentes, a Câmara
Municipal apresentou o modo como organiza o
Campo de Férias de Albergaria-a-Velha, numa
perspetiva inclusiva, criando condições para
que todas/os possam participar nas atividades
desenvolvidas.

ALBERGARIA-A-VELHA PROMOVE
SESSÕES GRATUITAS DE ATIVIDADE
FÍSICA AO AR LIVRE
No seguimento da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 33-A/2020 de 30 de abril de 2020,
que passou a admitir a atividade física e a prática
desportiva ao ar livre que não envolva contacto
físico, desde que sejam respeitadas as regras e
higiene sanitária, o Município de Albergaria-a-Velha
está a promover sessões gratuitas de atividade física
ao ar livre.
Todas as semanas são dinamizadas 18 sessões
para a comunidade em geral em três espaços
diferentes – Alameda 5 de Outubro (Albergariaa-Velha), zona exterior da Piscina Municipal da
Branca e zona exterior da Piscina Municipal/
Centro Cultural de São João de Loure - às
segundas, quartas e sextas, no final do dia. As
pessoas portadoras do Cartão Sénior Municipal
podem desfrutar de aulas específicas na
Alameda 5 de Outubro, às terças e quintas de
manhã.
O Programa de Desporto Adaptado de Albergaria-aVelha também se moldou à nova realidade e organiza,
por marcação, sessões regulares de atividade
física ao ar livre para pessoas com deficiência e/ou
incapacidade. São desenvolvidas uma variedade
de atividades, nomeadamente, corrida estática,
exercícios de retorno à calma/alongamentos e
exercícios físicos adequados a cada participante.
Nas sessões, são respeitadas as recomendações
da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente, o
distanciamento social, o uso de máscara e o número
reduzido de participantes.
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TEATRO AJUDA ESTUDANTES ALBERGARIENSES A
COMPREENDEREM OBRAS LITERÁRIAS
No âmbito do projeto Raízes de Leitura, a Rede de Bibliotecas de Albergariaa-Velha promoveu espetáculos de teatro sobre obras abordadas nas aulas
de Português no 2.º Ciclo do Ensino Básico. Com a nova abordagem,
pretende-se cativar os mais jovens e facilitar o estudo e a compreensão
de obras e autores que fazem parte do programa da disciplina.
Para o 5.º ano, foi levado à cena a 7 de janeiro, no Cineteatro Alba, a
dramatização do livro “A Viúva e o Papagaio”, de Virginia Woolf. Já para o 6.º
ano, foi apresentado na manhã de 10 de janeiro um espetáculo baseado na obra
“Ulisses”, de Maria Alberta Menéres, que conta as viagens do herói grego à volta
do Mundo. As duas peças foram produzidas pela Start – teatro.
O “Raízes de Leitura” vem dar continuidade ao “Sementes de Leitura”, um
projeto de promoção de leitura no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Neste caso, uma
equipa do SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa visita as várias escolas e
realiza a leitura encenada de uma história que as crianças estudam. Para cada
ano de escolaridade, é escolhido um livro diferente. Tal como uma árvore, que
passa por várias fases de desenvolvimento, estes projetos de promoção da leitura
visam motivar as crianças e jovens para a leitura autónoma, em diferentes idades,
recorrendo a ferramentas criativas como o teatro ou a música.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ASSUME-SE COMO UM ESPAÇO
PRIVILEGIADO PARA A ARTE
Os artistas locais e da região têm encontrado, na Biblioteca Municipal,
um espaço privilegiado para a divulgação das suas obras, quer sejam
pinturas, desenhos, esculturas ou peças em cerâmica.
No primeiro trimestre do ano, foram inauguradas três exposições - …
”Cumplicidades…”, uma exposição coletiva de Arte pelo AveiroArte, Círculo
Experimental de Artistas de Aveiro; “Narrativas”, uma mostra individual de
desenho de MARIAAFONSO; e “Lusíadas – A Alma da (Nossa) Gente”, onde a
pintura foi o meio escolhido para exaltar episódios da grande epopeia portuguesa.
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CONCURSO CRIATIVA PREMIOU MELHORES LEITORES E ESCRITORES
A IV edição do Concurso criAtiva decorreu no primeiro semestre, tendo premiado os melhores leitores (Vertente
Leitura) e escritores (Vertente Escrita) do Concelho.
Matilde Neves (1.º Ciclo), Mariana Alves (2.º Ciclo), Joana Dias (3.º Ciclo) e José Costa (Ensino
Secundário) venceram a Vertente Leitura, cuja prova final decorreu no Cineteatro Alba a 8 de
fevereiro. Participaram 21 estudantes dos Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha e Branca,
bem como da Escola Profissional de Artes Performativas da Jobra.
As crianças e jovens do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e do Ensino Secundário executaram uma leitura expressiva de
um excerto da obra lida e responderam, de forma crítica e clara, a uma pergunta sobre a mesma. As obras
escolhidas para a edição de 2020 tiveram como ponto comum a temática da Humanidade, a sua vivência com
a Natureza, mas também a sua sobrevivência num mundo que lhe pode ser hostil. As obras escolhidas foram
“O rapaz que gostava de aves (e de muitas outras coisas)”, de Isabel Minhós Martins (1.º CEB); “Robot em
Fuga”, de Peter Brown (2.º CEB); “Trash: os rapazes do lixo”, de Andy Mulligan (3.º CEB); e “A história das
abelhas”, de Maja Lunde (Ensino Secundário).
Quanto à Vertente Escrita, os/as vencedores/as foram divulgados num encontro virtual realizado a 26 de junho.
Este ano o tema foi Viagens: para me conhecer, para conhecermos e para sonhar e foram submetidos 31
poemas e contos a concurso.
No género narrativo, a turma 10 da EB de Laginhas (Escalão A – 1.º Ciclo), Leonor Valente da Rocha (Escalão B
– 2.º Ciclo) e Maria Madalena Pereira Oliveira (Escalão E – Comunidade Leitora em Geral) viram os seus contos
reconhecidos pelo júri. Já no género lírico, foram distinguidos os poemas da turma do 4.º ano da EB de Caldelas
(Escalão A), Madalena Machado Seixas (Escalão B) e Rui Alexandre Machado de Jesus Henriques (Escalão E).
Não foram submetidos a concurso trabalhos que se enquadravam nos Escalões C e D, correspondentes ao 3.º
Ciclo e Ensino Secundário.
Os/as vencedores/as do Concurso criAtiva foram premiados com cheques-oferta para livros.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOVE ATIVIDADES EM
DIFERENTES SUPORTES
No âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia
Covid-19, a Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha está a promover
um conjunto de iniciativas em diferentes suportes, que engloba a
disponibilização de vídeos com histórias, a leitura de contos por telefone,
visitas guiadas e conversas online, bem como a partilha de leituras.
As atividades regulares de promoção da leitura Hora do Conto (pré-escolar),
Sementes de Leitura (1.º Ciclo), Em Roda do Conto (público sénior) e Aos Sábados,
Conto Contigo! (famílias) decorrem no mundo digital, podendo ser desfrutadas
no conforto do lar.
Mas, no plano de atividades, há novidades como “Leituras em Telefonia” em que as pessoas podem “encomendar” a leitura de um conto por telefone
dirigida a um/a familiar ou amigo/a - e “Que livros andas a ler?” – um convite à
comunidade Albergariense para partilhar fotografias criativas dos livros que anda
a ler, sendo estas compiladas num álbum no Facebook. No plano de atividades
“Estamos Online!” estão também previstas visitas virtuais guiadas à Biblioteca
e outros equipamentos municipais, numa ótica de valorização do património,
vídeos-visita a exposições de artistas plásticos e conversas online com autores/
as da terra.
Com o desenvolvimento de ações em formato digital, a Biblioteca Municipal
pretende manter a relação de proximidade com o seu público, promovendo a
leitura e a cultura num ambiente de segurança.

LEITURAS DE LAZER
NA PRAÇA D. TERESA
Durante o verão, a Biblioteca
Municipal promoveu o novo
serviço Leituras de Lazer na Praça
D. Teresa.
Este foi um espaço estratégico para a difusão do
livro e o fomento da leitura em época estival, em
que, além das leituras de recursos requisitados
na biblioteca, foi possível o acesso à literatura
periódica (jornais e revistas). Na praça, foram
respeitados os procedimentos e protocolos de
segurança da Direção-Geral da Saúde relativos
ao manuseamento de bens e asseguradas as
medidas gerais de prevenção.
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1

CINETEATRO ALBA… A PROGRAMAÇÃO SEGUE
BREVEMENTE
A Covid-19 interrompeu a programação regular do Cineteatro Alba.
Pela saúde e segurança de toda a comunidade, a sala de espetáculos de
Albergaria-a-Velha teve de encerrar por cerca de três meses.

2

Nestes tempos de adaptação à nova normalidade, o Cineteatro Alba voltou a
abrir portas com um concerto de Bárbara Tinoco. O futuro é ainda incerto, mas a
Cultura vai prosseguir em Albergaria-a-Velha, criando novas recordações.

4

3

5

6

1 Concerto de Reis
2 Concerto de Família
3 Duethos – Tudo o que eu digo é mentira
4 The Twist Connection
5 Bárbara Tinoco – Festival Regresso ao Futuro
6 Jorge Palma
7 Tudo começou com… Herman José! – Jobra Educação
7
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WEBINAR A SETA AMARELA
ASSINALOU DIA EUROPEU DOS
CAMINHOS DE SANTIAGO
Para comemorar o Dia Europeu dos Caminhos
de Santiago, o Município de Albergaria-a-Velha
organizou, na tarde de 9 de maio, o webinar A
Seta Amarela, com Pedro Gil de Vasconcelos. Nas
duas plataformas digitais onde foi transmitida a
sessão, participaram 66 pessoas, que aproveitaram
a experiência do orador (que já fez dez “caminhos”)
para descobrir mais sobre uma das mais importantes
rotas de peregrinação do mundo.
Ao longo da sessão, Pedro Gil de Vasconcelos
apresentou uma breve contextualização histórica,
onde foram explicadas a vida e a lenda de S. Tiago,
e abordou as várias iconografias e as peregrinações
ao longo dos séculos. Partilhou também curiosidades
sobre a sua experiência pessoal e deu conselhos
práticos sobre a preparação física e cuidados
especiais com a roupa e o conteúdo da mochila,
antes da peregrinação.

BLOGGERS DE VIAGEM VISITARAM A
ROTA DOS MOINHOS
No âmbito da iniciativa #EuFicoEmPortugal,
promovida pela ABVP - Associação de Bloggers
de Viagem Portugueses, as bloggers Raquel
Morgado (365diasnomundo.com) e Inês Miranda
(sempreentreviagens.com) estiveram em Albergariaa-Velha no dia 11 de junho para descobrirem e
promoverem a Rota dos Moinhos como destino a
visitar na região de Aveiro.
Numa época em que as viagens estão condicionadas,
a ABVP propôs levar 48 dos seus associados a visitar
uma região específica de Portugal, abrangendo os 18
distritos do Continente e as regiões autónomas dos
Açores e da Madeira. Evitando as capitais de distrito
e centrando-se na divulgação das belezas de vilas,
aldeias, ilhas e parques naturais de Portugal, cada
blogger teve como missão enaltecer o País enquanto
destino de excelência e contribuir para a desejada
recuperação do turismo interno.
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CÂMARA MUNICIPAL INSTALA EQUIPAMENTOS DE RECOLHA
DE PONTAS DE CIGARROS
No início de março, foram instalados em espaços públicos do centro de
Albergaria-a-Velha 3 novos equipamentos de recolha de pontas de cigarros. O
EcoPontas pretende minimizar e reduzir a acumulação de resíduos de pontas
de cigarro em espaços públicos com concentração de pessoas.
Com o sistema Ecopontas pretende-se a redução da deposição deste tipo de resíduos
na via pública e simultaneamente contribuir para o desenvolvimento sustentável da
cidade, a que se junta a sensibilização social e educação ambiental da população com
uma mensagem apelativa à redução do consumo de tabaco e promoção da saúde
com a questão: "Já pensou em deixar de fumar hoje?".
Os resíduos recolhidos são reciclados e transformados em novos produtos, como por
exemplo, papel, plásticos, fertilizantes e energia.
Os Ecopontas estão instalados na Biblioteca Municipal, Piscina Municipal de
Albergaria-a-Velha e Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha, prevendo-se o
alargamento progressivo a outros pontos da cidade

QUINZE NOVOS OLEÕES NO MUNICÍPIO
O Município de Albergaria-a-Velha instalou, no início de abril, 15 novos pontos
de recolha seletiva de óleos alimentares usados - OAU distribuídos em todas as
Freguesias, em resultado da parceria com a PRIO - novo prestador de serviços para
recolha, transporte e tratamento de óleo alimentar.
Estes oleões estão dotados de um sistema de Sensorização Simple Smart (S+), que
permite a monitorização em tempo real do estado de enchimento e a contabilização do
número de depósitos inseridos no oleão, contribuindo assim para a descarbonização
desta operação.
Cada um dos oleões tem um código específico de identificação rápida (QR Code)
que, em complemento à plataforma existente de controlo remoto, possibilita aos
utilizadores a consulta de diversas informações, em tempo real, sobre o seu histórico
de utilização de equipamentos da rede.
Ao abrigo desta parceria, o Município irá igualmente, dinamizar ações de
sensibilização junto da comunidade escolar (a partir de setembro) e população em
geral do Concelho, com o intuito de reforçar a divulgação da rede municipal de oleões
e sensibilizar os munícipes para a correta separação dos OAU.

REFORÇO DE
ECOPONTOS
NO CONCELHO
No âmbito da
estratégia Menos
Lixo, Mais Ambiente
o Município
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. São agora
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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MUNICÍPIO ASSINA PACTO
INSTITUCIONAL PARA A
VALORIZAÇÃO DA ECONOMIA
CIRCULAR NA REGIÃO CENTRO COM A
CCDRC
O Município de Albergaria-a-Velha e a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDRC) assinaram um Pacto
Institucional para a Valorização da Economia
Circular na Região Centro. O acordo visa a
subscrição de três compromissos claros e bem
identificados, suscetíveis de concretização num
dado período temporal. Estes compromissos
irão contribuir para a implementação da
Agenda de Economia Circular do Centro, e a
sua realização e os seus resultados deverão ser
quantificados e monitorizados.
O prazo temporal considerado relevante para
efeitos do Pacto Institucional refere-se ao período
2019/2021, procurando enfatizar iniciativas que
tenham sido recentemente desenvolvidas e/ou
implementadas, ou que estejam a ser preparadas
para o ano de 2020 até junho de 2021.
O espírito do Pacto Institucional assenta na liberdade
e autonomia de definição dos compromissos
assumidos. Pretende-se sinalizar as boas práticas
desenvolvidas que, pela sua relevância económica
ou pelo seu grau inovador e inspirador, mereçam
destaque.

O MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-AVELHA COMPROMETE-SE ATÉ JUNHO
DE 2021, A:
- Assegurar a continuidade do projeto Desperdício
Zero no Mercado Municipal de Albergaria-a-Velha
“A Praça” iniciado em 2019, no qual se promoveu
o uso de bicicletas elétricas, o uso de compostores, o
uso de sacos e cestas feitos de materiais sustentáveis
e reutilizáveis de transporte das compras;
- Promover o envolvimento de estudantes e a
dinamização da sua criatividade em práticas de
economia circular, através do Tema da Economia
Circular, introduzido durante o ano letivo
2019/2020 e que terá continuidade no âmbito
do Empreendedorismo Escolar, abrangendo o
Concurso de Ideias de Negócio e a Mostra de
Empreendedorismo Júnior;
- Promover uma parceria com a Associação BioLiving
que tem sede no Concelho de Albergaria-a-Velha,
cujos objetivos passam pela implementação de
medidas de sensibilização ambiental diversificadas,
abrangendo toda a população, bem como, a
organização da 2.ª Conferência Ambiental Economia
Circular dando seguimento à 1ª Conferência “Menos
Lixo, Mais Ambiente”, realizada em 2019.
Para Sandra Almeida, Vereadora do Ambiente, “este
será mais um passo a dar pelo Município de
Albergaria-a-Velha no combate ao desperdício,
incentivo a novos modelos de negócio assentes
na desmaterialização, reutilização, reciclagem
e recuperação de materiais, redução da
intensidade material e energética do processo
produtivo, valorização dos subprodutos e
resíduos e estímulo ao uso eficiente dos
recursos”.

PÁG. 30

ALBERGARIA EM REVISTA

AMBIENTE
Taxa Vacina

10,00€
Microchip e Vacina

10,00€
Boletim Sanitário

1,00€
Taxa de Registo no SIAC

2,50€
SERVIÇO DE VACINAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA PARA CANÍDEOS
Devido à pandemia do COVID-19, o Despacho n.º 3889/2020 de 30 de março emitido pela Direção
Geral de Alimentação e Veterinária, determina a suspensão temporária da Campanha de Vacinação
Antirrábica e Identificação Eletrónica, não permitindo a sua execução nas "condições usuais em que foi
realizada em anos anteriores".
Assim, até à publicação de novo despacho revogatório, o Município de Albergaria-a-Velha tem ao dispor, desde 15
de julho e durante todo o ano, o Serviço de Vacinação e identificação eletrónica apenas para canídeos.
No posto de vacinação, situado nos Armazéns Municipais de Albergaria-a-Velha, pode ser solicitada a colocação
de microchip e a vacinação antirrábica, apenas a canídeos (não se coloca microchip sem vacinação - Despacho n.º
1254/2020). O atendimento realiza-se todas as quartas-feiras, das 10h30 às 12h30, apenas por marcação (234
529 300). Só é permitida a entrada de uma pessoa de cada vez e é obrigatório o uso de máscara. Para o registo
de canídeos é necessário apresentar o Número de Identificação Fiscal e o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão.
A tabela de preços é a seguinte: Taxa Vacina - 10,00 euros; Microchip e Vacina - 10,00 euros; Boletim
Sanitário - 1,00 euro; Taxa de Registo no SIAC - 2,50 euros.
A vacinação contra a raiva é obrigatória a partir dos três meses de idade e a validade da vacina é de três anos (este
regime entrou em vigor em 2014).
A identificação eletrónica do seu cão, gato ou furão (através de microchip) é obrigatória e deve ser realizada até
aos 120 dias após o seu nascimento. Esta identificação é obrigatória para todos os cães, gatos e furões (n.º 1 do
artº 4º do DL n.º 82/2019).

TRILHO DOS TRÊS RIOS REABRE APÓS OBRAS DE REPARAÇÃO
O percurso pedestre Trilho dos Três Rios na freguesia de Ribeira de Fráguas está, de novo, aberto
ao público após vários troços terem sido recuperados. O projeto implicou um investimento superior
a 13 mil euros.
Devido às intempéries do inverno passado, algumas secções do trilho de 14,5 quilómetros ficaram seriamente
danificadas, não permitindo a realização de caminhadas em segurança. Em termos de intervenção, a Câmara
Municipal procedeu à limpeza e melhoria de todo o percurso e à reparação e substituição de madeiras nos
passadiços e escadarias.
Com o bom tempo, os amantes de atividades ao ar livre já podem regressar ao trilho homologado, que tem
a particularidade de passar por três cursos de água distintos – o Rio Caima, o Rio Fílveda e o Rio pequeno.
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OPERAÇÃO “FLORESTA SEGURA 2020
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
Realizou-se, em fevereiro, uma ação de sensibilização sobre a temática
“Floresta Segura”, no salão da Junta de Freguesia de Ribeira de Fráguas,
promovida pela Guarda Nacional Republicana – Serviço de Proteção da
Natureza e Ambiente do Núcleo de Proteção Ambiental.
A operação “Floresta Segura 2020” procura esclarecer e alertar a população para a
adoção de preventivas para que se evitem os incêndios florestais, nomeadamente
sobre a obrigação de execução das redes secundárias de faixas de gestão de
combustível, previstas na lei nº 124/2006, de 28 de junho.
Nestas sessões a população é também esclarecida sobre o uso do fogo em
queimas e queimadas, a limpeza e remoção de matos, a manutenção das faixas
de gestão de combustível e a adoção de medidas de proteção dos aglomerados
e de autoproteção.

PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL
APROVADO POR UNANIMIDADE
Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o Plano Operacional
Municipal (POM) de 2020 na reunião da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta, realizada por videoconferência a 30 de abril.
O Presidente da Câmara Municipal, António Loureiro, presidiu a esta reunião de
apresentação e definição do dispositivo de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(DFCI), para o período de fogos florestais que se avizinha e que inclui também a
inventariação de meios e a sua distribuição no terreno.
O POM, documento elaborado anualmente e que operacionaliza o Plano Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), tem como principal objetivo
preparar todo o dispositivo de defesa da floresta contra incêndios, definindo os
meios humanos, técnicos e materiais que serão utilizados na execução das ações
de prevenção, vigilância, deteção, fiscalização, 1.ª intervenção, combate, rescaldo
e pós-rescaldo e vigilância pós-incêndio existentes no Município de Albergariaa-Velha.

MUNICÍPIO ADQUIRE MEIOS DE VIDEOVIGILÂNCIA
DA FLORESTA
O Município de Albergaria-a-Velha, no âmbito do protocolo para redução de
ignições em espaço rural, celebrado sob a égide da Secretaria de Estado da
Conservação da Natureza da Floresta e do Ordenamento do Território, adquiriu
recentemente meios de videovigilância da floresta, os quais já se encontram
instalados no Município, que têm por objetivo identificar presumíveis incendiários.
Esta aquisição surge no seguimento da parceria de colaboração com o grupo de
trabalho para a redução das ignições em espaço rural composto pelo Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), pela Agência para a Gestão
Integrada de Fogos Rurais (AGIF), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela
Polícia Judiciária (PJ).
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AFLUÊNCIA DO PÚBLICO NO
CARNAVAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
AUMENTOU 50%
O número de pessoas a assistir aos desfiles e concertos
do Carnaval de Albergaria-a-Velha 2020 aumentou
50% em relação ao evento do ano passado, de
acordo com os dados apresentados pela Associação
Cultural e Recreativa Carnaval de Albergaria-a-Velha.
Nos quatro dias de folia, entre 21 e 24 de fevereiro,
foram contabilizadas mais de 15 mil pessoas.
Subordinado ao tema Banda Desenhada, o
evento contou com dois desfiles noturnos, um
desfile infantil, concertos com Quim Barreiros e os
Creuzebeks – Tributo Mamonas Assassinas, um
concurso de fantasias e sessões After Party com DJ.
O desfile noturno totalizou 15 carros alegóricos e
1100 figurantes de 11 grupos locais.
O Carnaval de Albergaria-a-Velha contou com
a parceria do Município que, no âmbito de um
protocolo de cooperação, atribuiu um subsídio
no valor máximo de 16 750 euros e procedeu
ao aluguer da tenda na Alameda 5 de Outubro.
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ANIMAÇÃO DE VERÃO COLOCOU
ARTISTAS DA MÚSICA A CIRCULAR
PELAS RUAS DE ALBERGARIA-AVELHA
À janela, à varanda, numa esplanada ou
passeio, o programa Animação de Verão
2020 pôs a música a circular pelas ruas de
Albergaria-a-Velha, levando os artistas
num percurso de quase porta-a-porta. No
início do verão, as pessoas não tiveram de
se deslocar para desfrutar de um momento
musical, pois a animação veio até elas.
Atendendo aos tempos que todos vivemos, que
nos obrigam a pensar em formas alternativas
de acesso à cultura em segurança, e podendo
ainda contribuir para o combate ao isolamento, o
Município desenvolveu um programa com alguns
dos seus artistas locais que contemplou vários
apontamentos musicais, de forma espontânea
e itinerante, que passaram por diversos espaços
informais, praças e ruas de Albergaria-a-Velha.
Do programa fizeram parte atuações de Fado
de Coimbra, Chefe Silva, Anduria, Animadixie e
Cooldrive.
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CERCA DE 400 MIL EUROS PARA OBRAS
NA PISCINA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
A Piscina Municipal de Albergaria-a-Velha está a ser requalificada, num investimento de 388 300,35 euros, mais IVA, que visa
renovar e melhorar as condições de utilização do equipamento.
O projeto de obra pretende garantir a melhoria de isolamentos térmicos, acústicos e hidráulicos do equipamento, pondo fim a constantes
infiltrações de água que têm provocado desgaste no espaço e dificultado o seu correto funcionamento. Em todo o edifício, vai-se proceder
à substituição das caixilharias de alumínio por novas estruturas com vidros duplos e caixa-de-ar. Haverá a colocação de novas louças
sanitárias nos balneários e a reparação do revestimento das paredes exteriores, com a eliminação de fissuras, a proteção do betão e das
armaduras (estrutura metálica dentro do betão). O espaço da casa das máquinas vai ser ampliado com a colocação de nova laje de teto,
permitindo mais espaço para a maquinaria e os equipamentos técnicos.
O Open Space - sala onde se realizam aulas regulares de modalidades aeróbicas e similares – vai ser alvo de uma intervenção profunda.
Além da substituição de caixilharia e a proteção exterior dos pilares metálicos, vai receber uma nova cobertura com chapa metálica com
isolamento térmico. Na área interior, serão demolidas as paredes que formam um redondo, garantindo maior amplitude à sala. Haverá
ainda a colocação de nova laje ao nível do piso, que permitirá formar uma nova cobertura nos balneários femininos existentes na cave.

MUNICÍPIO PROMOVE A EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA EM HABITAÇÕES SOCIAIS
O Município de Albergaria-a-Velha investiu
68 457,18 euros na reabilitação de habitações
sociais, com o objetivo de garantir uma maior
eficiência energética e, consequentemente, a
melhor habitabilidade das mesmas.
A intervenção nas casas incluiu o isolamento térmico
das paredes exteriores e da cobertura (telhado),
bem como a substituição das caixilharias de madeira
por estruturas em PVC com corte térmico. Foram
aplicados painéis solares para aquecimento de águas
e executada uma nova rede de saneamento. Em
redor das habitações, a Câmara Municipal procedeu
a alguns arranjos exteriores, como a criação de
passeios e degraus de acesso.
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CORETO DE VILARINHO DE S. ROQUE É REQUALIFICADO
A Câmara Municipal está a requalificar o coreto de Vilarinho de S. Roque, dandolhe uma funcionalidade renovada. A empreitada foi adjudicada pelo valor de 63
283,20 euros, mais IVA.
Este equipamento municipal, que é um importante espaço de convívio na
aldeia, tem vindo a degradar-se ao longo dos anos. Após uma auscultação da
comunidade, o projeto vai valorizar uma melhor integração estética no espaço
envolvente, de características rurais e com uma uniformidade tipológica nas
construções.
No piso principal do coreto, que tem a forma de um polígono, vai ser utilizada
uma estrutura metálica com cobertura em telha cerâmica. A imagem final vai
assemelhar-se aos antigos quiosques urbanos do início do século passado, dando
um toque mais tradicional a um ponto de encontro fundamental na vivência da
aldeia. Na parte inferior do equipamento, vão ser colocadas novas instalações
sanitárias e ampliado o espaço de arrumo.
Para a Autarquia, a requalificação do equipamento municipal vai
enriquecer a identidade do lugar, valorizando-se uma orientação para
as pessoas. “O simbolismo do coreto como elemento marcante de uma
centralidade urbana é restituído, enriquecendo a comunidade onde se
insere.”

PASSAGEM HIDRÁULICA EM ALQUERUBIM RECUPERADA
APÓS O MAU TEMPO
O Município de Albergaria-a-Velha recuperou a passagem hidráulica localizada
na EM577, em Alquerubim, que foi seriamente danificada pelas depressões Elsa e
Fabien e, como tal, interdita à circulação. A obra estava inserida na empreitada de
beneficiação e recuperação de infraestruturas rodoviárias municipais adjudicada
pelo valor de 78 294,06 euros, mais IVA.
As depressões Elsa e Fabien, que ocorreram entre os dias 18 e 22 de dezembro de
2019, provocaram a saída do leito do Rio Vouga e consequente inundação da bacia
do Baixo Vouga, derivada da intensa precipitação. No concelho de Albergariaa-Velha, verificou-se que foram afetadas diversas infraestruturas rodoviárias
municipais, nomeadamente a passagem hidráulica localizada na EM577 no
lugar do Ameal, freguesia de Alquerubim. Com a subida do nível da água do rio,
houve a inundação dos campos e a derrocada da estrutura, com consequente
impedimento da passagem de pessoas e bens no local, nomeadamente com a
freguesia de Segadães no concelho de Águeda.
A proposta de reabilitação incluiu a reconstrução da passagem hidráulica,
com a execução de um novo tabuleiro independente, bem como a
colocação de passeios e guardas de segurança.
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1

2

1 Criação de recreio coberto no Jardim-de-Infância de Santo António – Valmaior
2 Execução de muro de suporte no Cemitério de Ribeira de Fráguas
3 Criação de instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada, fecho
de recreio e colocação de estrutura de alumínio no Jardim-de-Infância de Pinheiro –
São João de Loure
4 Execução de passeio e muro em Outeirinho – Branca
5 Colocação de nova cobertura e teto falso acústico na Escola Básica de Souto –
Branca
6 Criação de parque infantil no Jardim-de-Infância de Albergaria-a-Velha
7 Criação de parque infantil no Jardim-de-Infância de São João de Loure
8 Colocação de nova cobertura no recreio na Escola Básica de Fradelos – Branca

4

3

5

7

6

8
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Ata n.º 01
Data: 02-01-2020
Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
a celebrar entre a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de
Freguesia de Angeja – Mercado Municipal de Angeja
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 0801-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-01-2020.
Investimento na Base de Apoio Logístico – Centro Municipal de Proteção Civil
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a aprovar o projeto
Investimento na Base de Apoio Logístico – Centro Municipal de Proteção
Civil, que apresenta uma estimativa de custo de 211 411,41 euros e um
prazo de execução de 180 dias.
Programação Cultural da Rede Cultural e Criativa do Município – Janeiro a
Março 2020 – Cineteatro Alba e outros equipamentos
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços de bilheteira, bem como
os restantes preços e incentivos, nos termos propostos.
Subsídio da época desportiva 2019/2020 – Sport Clube Alba
Deliberação: por unanimidade, antecipar parte do subsídio anual referente
à época desportiva 2019/2020, no montante de 15 000 euros.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Rotary Club
Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a
realização da palestra Vai Nascer – Gravidez Segura e Feliz.
Cedência do Auditório do Centro Cultural de São João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Banda Recreativa
União Pinheirense, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a
realização do Concerto de Reis.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Alquerubim
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à União Desportiva de
Valmaior, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização
da Torneio de Competição Regional Federativo de Patinagem Artística.
Conselho Municipal de Educação – Mandato 2017- 2021- alteração de
representantes
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 0801-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-01-2020.

Ata n.º 02
Data: 15-01-2020
Relatório de Avaliação do Cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição
no ano de 2019
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento.
Requalificação da Piscina Municipal de Albergaria-a-Velha – Eficiência
Energética – relatório final e adjudicação
Deliberação: por unanimidade, aprovar o relatório final e adjudicar a
empreitada à empresa Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas, pelo montante
de 388 300, 35 euros, mais IVA, com um prazo de execução de 270 dias.
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Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Banda Velha União Sanjoanense na
aquisição de instrumentos musicais, comparticipando em 30% das despesas
com instrumentos musicais em 2019.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, AHMA – Associação Humanitária Mão
Amiga, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização
do II Concerto Solidário.
Cedência do Espaço Café-Concerto do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à JSD de Albergaria-aVelha, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização de
uma sessão sobre os Desafios do Desporto.
Minuta de Protocolo de Parceria de Espetáculo a estabelecer com a Jobra –
Associação de Jovens da Branca
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de parceria
para a produção do Espetáculo Anual de Teatro da Jobra Educação.
Programa de Apoio às IPSS – apoio financeiro anual
Deliberação: por unanimidade, apoiar a proposta apresentada
Atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior – ano letivo 2019/2020
– lista provisória
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista provisória dos candidatos a
bolseiro.
Subsídio
Deliberação: por maioria, apoiar a estudante Albergariense Ana Beatriz
Cruz, atribuindo um subsídio no montante de 450 euros para a realização da
aventura humanitária solidária Uniraid.
Posse do Conselho Municipal de Segurança de Albergaria-a-Velha
Deliberação: as entidades que integram o Conselho Municipal de Segurança
de Albergaria-a-Velha tomaram posse perante a Câmara Municipal em
cerimónia pública no Salão Nobre.

Ata n.º 03
Data: 05-02-2020
Distinções honoríficas
Deliberação: concluída a votação, resulta atribuição por unanimidade, das
distinções honoríficas propostas a Saul Oliveira Silva (Grau Ouro), a José
Manuel Torres e Menezes (Grau Ouro), a Maria Manuela Pires Andrade (Grau
Prata), a António Bastos Simões (Grau Cobre), à Palbit, SA (Grau Ouro), à J.
Nadais (Grau Ouro), ao Grupo Desportivo Beira Vouga (Grau Prata), à Jobra
– Associação de Jovens da Branca (Grau Prata), ao Grupo Columbófilo de
Albergaria-a-Velha (Grau Prata) e à Associação Os Amigos de Vale Maior
(Grau Cobre)
Posse do Conselho Municipal de Segurança de Albergaria-a-Velha
Deliberação: as entidades do Conselho Municipal de Segurança de
Albergaria-a-Velha, que não compareceram à posse do dia 15 de janeiro,
tomaram posse perante a Câmara Municipal na presente reunião.
Regulamento Interno do Período de Funcionamento e Horários de Trabalho
dos Trabalhadores do Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovado.
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Cedência da Sala Polivalente do Arquivo Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Associação BioLiving,
a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização de
reunião do Grupo Local de Trabalho.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Banda Recreativa União Pinheirense
na aquisição de instrumentos musicais, comparticipando em 30% do
montante até ao limite máximo de 5000 euros.

Cedência do Auditório do Edifício Municipal situado na Rua Américo Martins
Pereira
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Associação de Jovens
Empreendedores, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a
realização da cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais.

Cedência do Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Clube de Albergaria,
com isenção das taxas, comparticipando ainda em 30% das despesas
orçamentadas, com exceção das associadas à obtenção de licenças, até ao
limite máximo de 1350 euros, para a realização do 2.º Open Nacional de
Patinagem Artística.

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” –
adjudicação definitiva.
Deliberação: por unanimidade, aprovar a ata da Comissão e atribuir, por
ajuste direto, o direito de ocupação efetiva, de natureza precária, do espaço
16 a Maria de La Salete da Silva Pereira.
Cedência de terreno do domínio privado do Município para instalação de
recinto itinerante
Deliberação: por unanimidade, autorizar a instalação do recinto itinerante
– Eddy Circus, com isenção do pagamento de taxas.
Conselho Municipal de Educação – Mandato 2017/2021 – alteração de
representantes
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 2802-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 05-02-2020.
Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar com a Prave – Associação
de Promoção de Albergaria-a-Velha, relativo ao projeto de desenvolvimento
territorial (Des)Envolver Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovada.

Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Prave – Associação de
Promoção de Albergaria-a-Velha, a título precário e individual, com isenção
das taxas, para a realização de um Encontro/Café com Empresários.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Arciprestado de
Albergaria-a-Velha, a título precário e individual, com isenção das taxas, para
a realização da conferência A Questão de Género.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à AHMA – Associação Humanitária Mão Amiga, com isenção
das taxas, para a realização de um Encontro de Trabalho CAFAP’s das zonas
norte e centro.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à AHMA – Associação Humanitária Mão Amiga, com isenção
das taxas, para a realização de uma sessão de formação interna.

Projeto de Desporto Adaptado – Minuta de Protocolo Natação Adaptada
para Populações Especiais: Aprender a Nadar para Incluir, Formar para
Competir
Deliberação: por unanimidade, aprovada.

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Agrupamento de
Escolas de Albergaria-a-Velha, a título precário e individual, com isenção das
taxas, para a realização de uma sessão de cinema, seguida de debate com
convidados.

Corso de Carnaval Noturno e Desfile de Carnaval Infanto-Juvenil 2020
– Minuta de Protocolo de Coorganização do Evento, traçado e traçado
alternativo
Deliberação: por unanimidade, aprovada.

Ata n.º 04
Data: 19-02-2020

Acordo de parceria a celebrar com o Plano Nacional de Leitura 2027
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do acordo de parceria.

Minuta do Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na
Região Centro
Deliberação: por unanimidade, aprovada

criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita (2.ª fase – Municipal) prémios
Deliberação: por unanimidade, aprovar os prémios a atribuir na Vertente
Leitura: 1.º lugar – 100 euros; 2.º lugar – 75 euros; 3.º lugar – 50 euros; na
Vertente Escrita: 100 euros para os distinguidos na categoria Género Lírico
e Género Narrativo.
Parceria com a Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha – oferta de chequeprenda às Bibliotecas Escolares pertencentes à RBAAV
Deliberação: por unanimidade, oferecer cheques-prenda às Bibliotecas
Escolares do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, Agrupamento
de Escolas da Branca e da Jobra Educação.

Apoio Financeiro à Freguesia de Alquerubim, destinado à reposição das
condições de circulação no Caminho do Campo, que liga a Rua da Aldeia,
Alquerubim à Fontinha, na sequência de intempérie
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 2802-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 19-02-2020.
Modificação ao Orçamento (1.ª revisão) e às Grandes Opções do Plano (1.ª
revisão) do Município de Albergaria-a-Velha para 2020
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 2802-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 19-02-2020.
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Cedência do Albergue Rainha D. Teresa
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Associação de Peregrinos Via Lusitana, com isenção das
taxas, para realização de um encontro/convívio de hospitaleiros.
Contrato de aquisição de serviços de cedência de espaços para formação
profissional – Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP – Centro de
Formação Profissional de Águeda – Ação2020=20VA10
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações, com a taxa reduzida para 87,50 euros.
Contrato de aquisição de serviços de cedência de espaços para formação
profissional – Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP – Centro de
Formação Profissional de Águeda – Ação2020=20VA09
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações, com a taxa reduzida para 87,50 euros.
Termo de Adesão ao protocolo de colaboração celebrado entre o Instituto dos
Registos e do Notariado, IP, a Agência para a Modernização Administrativa,
IP e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP, para a
renovação do Cartão de Cidadão nos EC
Deliberação: por unanimidade, ratificar a assinatura do Termo de Adesão.
Processo N.º 6/ 2020/ Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a realização
de uma caminhada cultural com visita ao moinho de S. João de Loure, com
isenção de taxas, a pedido do Agrupamento de Escolas de Albergaria-aVelha.
Processo N.º 7/ 2020/ Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, autorizar a realização do “Corso
Carnavalesco 2020 – S. João de Loure, com isenção de taxas, a pedido do
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha.
Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior – ano letivo 2019/2020
– lista definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista definitiva.

de Amigos da Ria de Aveiro, a título precário e pontual, com isenção das
taxas, para a realização de conferência sobre o Baixo Vouga Lagunar.

Ata n.º 05
Data: 04-03-2020
Processo N.º 10/ 2020/ Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a realização
do Desfile de Carnaval, em Angeja, com isenção de taxas, a pedido da
Fundação Creche Helena Albuquerque Quadros.
Processo N.º 12/ 2020/ Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, autorizar a realização do “16.º Passeio
Off Road”, com isenção de taxas, a pedido da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.
Apoio à implementação do Programa DAE em instalações desportivas
Deliberação: por unanimidade, aprovar a aquisição do Programa DAE em
todas as instalações desportivas do Município.
Cedência da Sala Estúdio do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações ao Clube de Albergaria, com isenção das taxas, para
realização de ensaios de preparação para os exames de Ballet.
Cedência do Espaço Café-Concerto do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Concelhia do PS de Albergaria, com isenção das taxas, para
realização de evento de cariz político.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações ao Núcleo de Árbitros de Futebol de São João da Madeira
e Núcleo de Árbitros de Futebol de Aveiro, com isenção das taxas, para
realização de uma Ação de Formação denominada “Suporte Básico de Vida.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, atribuir um subsídio ao Agrupamento de
Escolas do Município, destinado a apoiar o transporte necessário às visitas de
estudo, até ao limite máximo de 250 euros/ turma.

Legados e doações à Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar a doação de Eduardo
Jorge dos Santos Pinto.

Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar com a Amar Sem Diferenças,
que visa a cedência de instalações para o desenvolvimento de atividades
estatutárias
Deliberação: por unanimidade, aprovada.

Ata n.º 06
Data: 18-03-2020

Cedência do Espaço Café-Concerto do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Culturalb – Associação
de Artes, Recreio e Cultura de Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual,
com isenção das taxas, para a realização da 16:ª edição do evento “As
Palavras Possíveis…”
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Educalba – Associação
de Educação e Cultura de Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual,
com isenção das taxas, para a realização de palestra subordinada ao tema
“A Escola da Coluna”.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à MARIA – Movimento
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Período antes da Ordem do Dia
Deliberação: por unanimidade e após votação por escrutínio secreto,
aprovar um voto de louvor à Associação Recreativa e Musical Amigos da
Branca, pelas comemorações dos seus 80 anos a 3 do correte mês.
Período antes da Ordem do Dia
Deliberação: por unanimidade, aprovar um agradecimento público aos que,
permanentemente, são chamados a colaborar no difícil período que o País
atravessa face à pandemia Covid-19.
Medidas preventivas contra a Covid-19 no Município de Albergaria-a-Velha
- despachos
Deliberação: o Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal dos
despachos proferidos até à presente data, no âmbito da aplicação das
medidas preventivas contra a Covid-19, os quais foram remetidos aos Srs.
Vereadores via correio eletrónico.
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Gabinete de Apoio ao Presidente - alteração
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento.
Geminação com o Município de Lagoa - Açores
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 18-03-2020.
Geminação com a cidade de Santa Cruz, Ilha Santiago – República de Cabo
Verde
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 18-03-2020.
Cedência do pavilhão 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 ao Clube Desportivo de Campinho para a realização de jantar
comemorativo do seu 39.º aniversário.
Comissão Municipal de Proteção de Crianças e Jovens de Albergaria-a-Velha
- representantes
Deliberação: por unanimidade, após votação por escrutínio secreto,
aprovar a designação de Sónia Maria Almeida Valente como representante
do Município e ainda Ana Midões, como sua substituta, nas faltas e
impedimentos da representante.
Obras de reabilitação dos lotes E, F, G e H do Bairro das Lameirinhas
Deliberação: por unanimidade, autorizar o pagamento dos montantes que
cabem à Câmara Municipal na realização das obras de reabilitação.

atual situação epidemiológica provocada pela pandemia Covid-19.
Covid-19 – eventos de cariz religioso e culto
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho que determina o
cumprimento da disposição legal que proíbe a realização de celebrações de
cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração
de pessoas.
Medidas preventivas contra a Covid-19
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada relativa
à suspensão dos pagamentos de taxas mensais devidas pela ocupação de
espaços concessionados.
Proposta de apoio financeiro extraordinário às Instituições Particulares de
Solidariedade Social
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada no valor
global de 71 000 euros e o imediato pagamento dos montantes de apoio
às IPSS.
Aquisição ou comparticipação de testes à Covid-19 e serviços associados
Deliberação: por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente a assumir as
despesas constantes da proposta.
Requalificação da Escola Secundária – Oficina Maker Lab – relatório final e
adjudicação
Deliberação: por unanimidade, aprovar o relatório final, adjudicando a
empreitada à Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas – António
Rodrigues Parente, SA, pelo montante de 625 000,06 euros, mais IVA, e
prazo de execução de 210 dias.

Mecenato Cultural - donativo
Deliberação: por unanimidade, aceitar, agradecendo o donativo da empresa
Piscomotor – Comércio de Automóveis, Lda. no valor de 1000 euros.

Ata n.º 08
Data: 15-04-2020

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a participação da Associação Cultural
e Recreativa Escola de Samba Unidos de Vila Régia no Carnaval de Loulé,
comparticipando e 30% as despesas com o aluguer do autocarro.

Doação de bens móveis e entrega de bens à Rede Social, Bombeiros e GNR
– pandemia Covid-19 – Estado de Emergência
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada e a
redistribuição de material doado e outro adquirido pela Câmara Municipal a
favor das entidades indicadas.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico e Etnográfico de
Albergaria-a-Velha, comparticipando em 30% do orçamento apresentado
para a aquisição de trajes e calçados.

Código de Conduta do Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovado.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico e Etnográfico de
Albergaria-a-Velha, comparticipando em 30% do orçamento apresentado
para a aquisição de uma guitarra clássica.
Doações e legados à Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar, os recursos doados por
Rui Jorge da Silva Pereira Pinho.

Ata n.º 07
Data: 01-04-2020

Aquisição ou comparticipação de testes à Covid-19 e serviços associados listagem
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e as despesas
decorrentes dos testes.
Projeto de Regulamento Municipal de Apoio Cultural, Desportivo e Recreativo
– início do procedimento
Deliberação: por unanimidade, autorizar o início do procedimento
regulamentar, determinar a publicitação na página eletrónica da Câmara
Municipal para apresentação de contributos e nomear como responsável
pela direção do procedimento o Chefe da Divisão de Cultura e Desporto,
Rui Lopes.

Agradecimento e reconhecimento público
Deliberação: por unanimidade, aprovar um agradecimento e
reconhecimento público aos que têm colaborado, de forma destacada e das
mais diversas formas, com o Município e com os cidadãos na luta contra a
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Ata n.º 09
Data: 06-05-2020
Período antes da Ordem do Dia
Deliberação: o Presidente da Câmara Municipal registou um agradecimento
aos colaboradores do Município, pelo seu desempenho em prol do serviço
público numa fase tão adversa, como é a atual situação epidemiológica,
referindo a capacidade de envolvimento dos colaboradores que traduziu
resultados excecionais, pese embora os constrangimentos provocados pelas
diferentes formas de trabalho que se impõem.
Incubadora de Empresas – apoio às empresas – isenção de taxas
Deliberação: por unanimidade, isentar do pagamento de taxas de ocupação
do espaço de salas no Edifício Municipal da Rua Américo Martins Pereira,
com a função de Incubadora de Empresas, aos projetos incubados durante 6
meses (de março a agosto 2020).
Listagem de bens doados ao e pelo Município – Covid-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aceitação das doações constantes
da listagem apresentada.
Aquisição ou comparticipação de testes à Covid-19 e serviços associados
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e as despesas
decorrentes dos testes.
Subsídios
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a determinar a
atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha
no valor de 12 500 euros, e um subsídio à Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Branca no valor de 6500 euros, para a aquisição de material
informático destinado a apoiar os alunos.

Ata n.º 10
Data: 20-05-2020
Despachos proferidos na sequência da declaração de situação de calamidade,
após o termo do Estado de Emergência
Deliberação: por unanimidade, ratificar as decisões tomadas nos referidos
documentos.
Apoio material às Juntas de Freguesia
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de entrega
de materiais e bens às Juntas da Freguesia no âmbito da pandemia Covid-19.
Mapa de fluxos de caixa de 2019 e modificação ao Orçamento (2.ª revisão)
e às Grandes Opções do Plano (2.ª revisão) do Município de Albergaria-aVelha para 2020
Deliberação: por unanimidade, aprovados.
Contrato de comodato a celebrar com a ASIV – Associação Social para Idosos
com Vida
Deliberação: por unanimidade, ceder o prédio urbano designado de Escola
Primária de Loure, a título de comodato à ASIV – Associação Social Para
Idosos com Vida.
Listagem de bens doados ao e pelo Município – Covid-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aceitação das doações e as
doações efetuadas e constantes da listagem apresentada.
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Loteamento da Zona Industrial de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar o projeto do Loteamento na Zona
Industrial de Albergaria-a-Velha.

Ata n.º 11
Data: 03-06-2020
Covid-19 – Isenção de Taxas
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, bem assim
determinar a ampla divulgação da presente deliberação, no sentido de
garantir o direito da informação de todos os eventuais interessados.
Apoio financeiro à Freguesia de São João de Loure e Frossos, destinado a
execução de obras de requalificação do caminho marginal ao Rio Vouga, dos
Plátanos até ao Cubo
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 03-06-2020.
Apoio financeiro à Freguesia de Angeja, destinado a execução de obras de
reabilitação de caminhos afetados pelas intempéries
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 03-06-2020.
Apoio financeiro à Freguesia de Ribeira de Fráguas, destinado a execução
de obras de requalificação da antiga Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico
de Carvalhal
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 03-06-2020.
Apoio financeiro à Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior, destinado a
execução de obras de reposição da vedação da Escola Primária de Vila Nova
de Fusos, com reconstrução de muro
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 03-06-2020.
Projeto de regulamento municipal sobre as formas de apoio às Freguesias
do Município de Albergaria-a-Velha no mandato 2017/2021 – 1.ª alteração
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 03-06-2020.
Mapa de Pessoal do Município de Albergaria-a-Velha para 2020 – 1.ª
alteração
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 03-06-2020.
Documentos de Prestação de Contas do Município de Albergaria-a-Velha
relativos ao exercício de 2019
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 03-06-2020.
Listagem de bens doados ao e pelo Município – Covid-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aceitação das doações e as
doações efetuadas e constantes da listagem apresentada.
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Aquisição ou comparticipação de testes à Covid-19 e serviços associados
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e as despesas
decorrentes dos testes.
Apoio anual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria-a-Velha - adiantamento
Deliberação: por unanimidade, aprovar a antecipação de parte do subsídio
anual/2020 no montante de 42 500 euros.
Apoio/ parceria ao projeto de atividade física “ExercícioOut”
Deliberação: por unanimidade, autorizar a realização do projeto, com
isenção das taxas devidas pela utilização do espaço público.

Ata n.º 12
Data: 17-06-2020
Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do Município de
Albergaria-a-Velha relativos ao exercício de 2019
Deliberação: aprovados em Sessão Ordinária de Abril da Assembleia
Municipal a 19-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 17-06-2020.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação de Competências a celebrar
entre a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior – mandato 2017/2021 – 1.ª alteração
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária de Junho da Assembleia
Municipal a 26-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 17-06-2020.

Municipal a 26-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 17-06-2020.
Covid-19 – isenção do pagamento de taxas – listagem
Deliberação: por unanimidade, ratificar as isenções de taxas devidas pela
ocupação de espaços do domínio privado e público do Município constantes
da listagem.
Cineteatro Alba – espetáculo de Bárbara Tinoco – preços de bilheteira e
reversão do resultado de bilheteira para apoio ao Fundo de Solidariedade
para a Cultura
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a aprovar os preços de
bilheteira e a reversão do resultado para o Fundo de Solidariedade para a
Cultura.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação Cultural e Recreativa
Escola de Samba Unidos de Vila Régia, comparticipando em 30% do custo
total de um novo sistema de som.
Subsídios 2020 – Clubes/ Associações sem Atividade Regular Federada,
Agrupamentos de Escuteiros, Columbofilia, Caça e Pesca e Bandas/
Associações Musicais
Deliberação: por unanimidade, aprovados.
Subsídios 2020 – Ranchos/ Grupos Folclóricos
Deliberação: por unanimidade, aprovados.
Subsídios Época Desportiva 2019/2020
Deliberação: por unanimidade, aprovados.

Minuta de Acordo de Execução de Delegação de Competências a celebrar
entre a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de Freguesia de
Alquerubim – mandato 2017/2021 – 1.ª alteração
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária de Junho da Assembleia
Municipal a 26-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 17-06-2020.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação de Competências a celebrar
entre a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de Freguesia de
Angeja – mandato 2017/2021 – 1.ª alteração
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária de Junho da Assembleia
Municipal a 26-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 17-06-2020.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação de Competências a celebrar
entre a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de Freguesia da
Branca – mandato 2017/2021 – 1.ª alteração
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária de Junho da Assembleia
Municipal a 26-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 17-06-2020.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação de Competências a celebrar
entre a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de Freguesia de
Ribeira de Fráguas – mandato 2017/2021 – 1.ª alteração
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária de Junho da Assembleia
Municipal a 26-06-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de 17-06-2020.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação de Competências a celebrar
entre a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de Freguesia de S.
João de Loure e Frossos – mandato 2017/2021 – 1.ª alteração
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária de Junho da Assembleia
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