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ALBERGARIA EM REVISTA

EDITORIAL

EDITORIAL

elementares das pessoas do nosso Concelho. Neste sentido, o
Município tem desenvolvido um conjunto de ações com o objetivo
de criar e aprofundar sinergias entre os vários parceiros sociais e
culturais, o setor educativo e o setor empresarial.
Albergaria-a-Velha é uma cidade que se valoriza através da sua
identidade cultural, do seu património natural e pela forte dinâmica
desportiva e empresarial. Em função deste objetivo, a presente edição
do Boletim Municipal, merece alguns destaques.
A nossa cidade foi distinguida no âmbito do Programa Município
Amigo do Desporto que consiste no reconhecimento de boas práticas
ao nível das oportunidades de prática Outdoor. Este será o caminho
que continuaremos a trilhar no futuro, a aposta na diversidade de
oferta, com o reforço do apoio às coletividades, como também na
capacitação de mais e melhores equipamentos.
No plano ambiental, a inauguração do Centro de Interpretação da
Pateira de Frossos é um marco importante perante a estratégia de
valorização do nosso património natural. Com a instalação de dois
postos de observação, foram iniciadas ações de promoção através de
visitas ao local e integração em PR, com clara valorização do ponto
de vista do turismo de natureza, atraindo visitantes e consequente

Atravessamos tempos de grande incerteza e de rápidas mudanças.
A conjuntura económica que se instalou com o aumento dos
custos energéticos e das matérias-primas, assim como a inflação e
consequente aumento do preço dos bens essenciais, veio constituir
um enorme desafio para o dia-a-dia das famílias. O Município já
dispõe de um conjunto de ferramentas e programas de apoio às
famílias e empresas, cujo apoio tem vindo a ser alargado. Cada vez
apoiamos mais famílias e instituições, atuando, em concertação com

dinamização da economia local.
Na cultura, o verão, com o regresso dos grandes eventos marcou a
agenda, batendo recordes de afluência, dando um sinal extremamente
positivo no que respeita à valorização da marca e tradição do nosso
Concelho. As edições deste ano do Festival Pão de Portugal e
Albergaria CONVIDA superaram todas as expectativas; em conjunto
os dois eventos receberam mais de 80 mil visitas.

a rede social. Temos constatado a necessidade de resposta a mais

Deixo um agradecimento muito especial a todos os que estiveram

situações de carência emergentes e estamos a atuar.

envolvidos no processo, desde coletividades, aos voluntários,

Mediante os desafios colocados a nível nacional e internacional,
provocados pela Guerra na Europa, e, de igual modo, o novo

colaboradores do Município e população em geral, cujo contributo
foi determinante para o sucesso.

enquadramento do próximo quadro comunitário 2021-2027, que

Vamos continuar com os projetos em curso com prioridade nas

visa diversas áreas, desde a valorização dos recursos estratégicos do

pessoas, sem deixar ninguém para trás, pró-ativos em relação à

território, passando pela sustentabilidade energética, até à eficiência

evolução da conjuntura atual.

e racionalização dos serviços municipais, verifica-se a necessidade
indispensável de reforçar a cooperação entre o poder local, o
associativismo empresarial, o sistema de educação e as organizações
da economia social, nomeadamente as IPSS.
Através de uma estreita articulação será possível alcançar um nível

Bem hajam!
António Loureiro
Presidente da Câmara Municipal

de coesão territorial que permita apoiar as necessidades mais
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESTÉTICA
E ARTÍSTICA É IMPLEMENTADO NO
MUNICÍPIO

CÂMARA MUNICIPAL DELEGA COMPETÊNCIAS
NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

O Município de Albergaria-a-Velha celebrou um protocolo de cooperação com a Direção-Geral da Educação para a implementação do Programa de Educação Estética e Artística (PEEA) nas escolas Albergarienses.
O PEEA é uma iniciativa da Direção-Geral da Educação, concretizada
pela Equipa da Educação Artística, e inscreve-se no quadro de uma política educativa de valorização da Cultura e das Artes contextualizada na
organização curricular, intervindo, implementando e acompanhando
os docentes, os alunos e a comunidade nas diferentes áreas artísticas.
Com o Programa de Educação Estética e Artística pretende-se promover um conjunto de ações que enriqueçam as experiências de Educação, identificando metodologias criativas de aprendizagem nas áreas
de Artes Visuais, Dança, Expressão Dramática/Teatro e Música. Em
Albergaria-a-Velha, o projeto vai priorizar a Educação Pré-escolar e o
1.º Ciclo do Ensino Básico. O Município assume um papel importante
no desenvolvimento das ações formativas e das ações educativas no
domínio da Educação Artística, na aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades e na criação de projetos/ residências artísticas
em parceria nesta área.

No seguimento da transferência de competências da Administração
Central para os órgãos municipais e entidades intermunicipais no
domínio da Educação, a Câmara Municipal celebrou dois contratos
interadministrativos de delegação de competências do Município
nos diretores dos Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha
e da Branca.
No âmbito destes contratos, o Município transfere 195 300 euros
para os agrupamentos durante o ano de 2022 para fazer face às
despesas relativas às áreas que vão coordenar de forma mas direta.
Tendo em conta a forma eficiente como os órgãos dos Agrupamentos de Escolas têm vindo a gerir diferentes competências, sendo a
qualidade de gestão e educação reconhecida por toda a comunidade educativa, os contratos de delegação de competências abrangem
as seguintes áreas: recursos humanos; apoios e complementos educativos (ação social escolar, refeições escolares e programa do leite
escolar); transportes especiais; escola a tempo inteiro (atividades
de enriquecimento curricular); equipamentos e infraestruturas; fornecimentos e serviços externos; e a gestão dos espaços que integram os estabelecimentos escolares.
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ALBERGARIA-A-VELHA SOLIDÁRIA COM A UCRÂNIA
Perante o cenário de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o Município de Albergaria-a-Velha diligenciou no sentido de aferir iniciativas em curso levadas a cabo por particulares e organizações e alinhar a atuação municipal com o objetivo de fazer chegar a
ajuda a quem efetivamente precisa.
Num primeiro momento, realizou-se uma reunião, no dia 2 de março, com representantes de organizações, grupos comunitários e imigrantes,
com vista a organizar meios e recursos de forma a apoiar os cidadãos ucranianos que fogem do cenário de guerra que tomou conta do seu país.
Efetuado o levantamento das necessidades mais urgentes ao nível do território ucraniano e nos centros de acolhimento, foi disponibilizada
uma listagem de bens necessários e urgentes e ficou decidida a implementação de uma campanha de angariação com a finalidade de fazer
chegar ajuda humanitária à Ucrânia, conjuntamente com o Município de Águeda.
Na Incubadora de Empresas de Albergaria-a-Velha criou-se um centro de recolha de bens essenciais e a comunidade local prontamente demonstrou a sua solidariedade. Recolheram-se bens alimentares, vestuário, cobertores, medicamentos, brinquedos e artigos de higiene, que
foram enviados em camiões para a Ucrânia, tendo o Município, em conjunto com o Município de Águeda, angariado perto de 50 toneladas.
As campanhas de angariação de bens são desenvolvidas sempre que há transporte agendado para as zonas fronteiriças da zona em conflito.
Além das campanhas de recolha de bens, foi feito o levantamento da oferta de alojamento para refugiados e criou-se uma bolsa de alojamentos temporários. Os Albergarienses disponibilizaram, de forma gratuita, 21 alojamentos, de diferentes tipologias, na sede de Concelho e
também nas freguesias, destinados às pessoas sem qualquer suporte familiar ou amigos no Concelho para os acolher. Já chegaram a Albergaria-a-Velha perto de 70 pessoas fugidas da guerra, maioritariamente mulheres e crianças. Estes refugiados são integrados na comunidade,
com os adultos a serem reencaminhados para ofertas de emprego e as crianças para os estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas.
A fim de dar uma resposta rápida às necessidades mais prementes da população ucraniana, o Município tem trabalhado em parceria com
várias entidades, como o CEFAS (Centro de formação e assistência social da paróquia de Águeda), a Associação dos Ucranianos em Portugal, a
Igreja Ortodoxa em Aveiro, a comunidade residente em Albergaria-a-Velha e entidades locais (escuteiros, IPSS, associações, empresas e muitos
cidadãos anónimos).
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL CELEBROU
45 ANOS

A Assembleia Municipal de Albergaria-a-Velha celebrou 45 anos no
dia 25 de abril, aproveitando a data para comemorar também a Revolução dos Cravos.
No Edifício dos Paços do Concelho, à tarde, houve o hastear da bandeira nacional e municipal, ao som do Hino Nacional tocado pela Banda Recreativa União Pinheirense e Banda Velha União Sanjoanense,
com a formatura do Corpo de Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha. No Salão Nobre, seguiu-se a cerimónia comemorativa dos 45
anos, com uma homenagem a todos os antigos membros municipais,
nas pessoas dos ex-Presidentes da Assembleia Municipal.
Após o cortejo ao som das bandas, teve início a Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal Comemorativa do 25 de Abril, aberta ao público, no Cineteatro Alba. Antes e depois das intervenções políticas,
houve momentos musicais, com a participação do Coro da Academia da Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca, o Grupo
Triunvirato, Banda Recreativa União Pinheirense e Banda Velha União
Sanjoanense.

CÂMARA MUNICIPAL ASSINOU AUTOS DE TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS
PARA AS FREGUESIAS
O Presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha e os Presidentes das seis Juntas de Freguesia do Concelho assinaram a 11 de maio os autos de
transferência de recursos para as Juntas, no âmbito do Decreto-lei 57/2019, de 30 de abril, que transfere competências dos municípios para
os Órgãos das Freguesias.
As competências que se referem em seguida são próprias das Juntas de Freguesia, acordando com a Câmara Municipal as verbas a transferir,
anualmente, para que as Juntas as executem. Neste âmbito foram assinados seis autos de transferência de competências de recursos, com os
montantes apresentados na tabela.
Paralelamente, as Freguesias também dispõem de um regulamento de apoios financeiros e não financeiros em diferentes áreas de atuação. O
montante anual previsto no regulamento municipal sobre as formas de apoio às Freguesias é de 281 500 euros, ao qual acresce 40 000 euros
por Freguesia e mandato para aquisição de máquinas agrícolas, florestais e veículos agrícolas ou outros veículos a motor.
Todas estas transferências financeiras contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, através de uma maior proximidade das
Juntas de Freguesia aos cidadãos, bem como numa maior eficácia e celeridade na execução de alguns investimentos.
Alb.-a-Velha e
Valmaior

Alquerubim

Angeja

Branca

Ribeira de
Fráguas

São João de
Loure e Frossos

Limpeza de vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros

80 592,96€

48 737,04€

34 180,04€

79 858,00€

60 236,04€

42 265,04€

Realização de pequenas reparações e a
manutenção dos espaços envolventes
dos estabelecimentos de educação préescolar e do 1.º ciclo do ensino básico

29 490,00€

8 070,00€

7 504,00€

28 824,00€

10 844,00€

7 981,00€

Gestão e manutenção de espaços verdes

_

_

_

19 934,00€

12 832,00€

_

110 082, 96€

56 807,04€

41 684,04€

128 616,00€

83 912,04€

50 246,04€

TOTAL
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CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA PATEIRA DE FROSSOS NASCE EM PROL DA
SUSTENTABILIDADE
O Município de Albergaria-a-Velha inaugurou a 23 de abril o Centro de Interpretação da Pateira de Frossos (CIPF), sendo o edifício o
resultado das obras de requalificação da antiga Casa do Professor.
O novo equipamento visa promover a preservação e valorização dos elementos patrimoniais, paisagísticos e ambientais de Frossos, numa lógica
de sustentabilidade e com mecanismos que contribuam para a efetiva
redução da pegada ecológica local. Além da componente de preservação ambiental, o Centro de Interpretação pretende ainda desenvolver o
turismo sustentável e preservar a memória coletiva local, com a recolha
de testemunhos de práticas ancestrais na agricultura e artesanato, que
são exemplos da relação de perfeita simbiose entre o ser humano e a
natureza.
No Centro de Interpretação da Pateira de Frossos é possível visitar as
exposições patentes (fotografia, mostra de biodiversidade e miniaturas
de madeira sobre tradições locais), fazer a marcação para uma atividade agendada ou até mesmo solicitar a organização de uma atividade à
medida.
Nas traseiras, há ainda o Jardim Didático, um local em constante mutação, que pretende ser um refúgio de equilibrada interação entre animais,
plantas e humanos. Após a criação de um charco, um “Bug Hotel” (hotel
de insetos) e a construção de um compostor, está a ser planeada uma
horta biológica, um viveiro de árvores (para serem posteriormente plantadas na Pateira de Frossos) e um percurso sensorial, onde os visitantes,
descalços, podem voltar a estabelecer um contacto mais profundo com
a terra e com as várias sensações que os elementos naturais despertam.
Todas as intervenções no Jardim Didático, um trabalho em progresso seguindo os ritmos da natureza, estão a ser realizadas com o apoio de
jovens voluntários.
Pretendendo ser um espaço dinâmico, o Centro de Interpretação organiza regularmente várias atividades, algumas em colaboração com entidades locais e até estrangeiras. Sessões de observação de aves, passeios
interpretativos de valorização da biodiversidade, ações de voluntariado,
exposições, uma oficina sobre gastronomia sustentável e a participação
na “Semana sobre Espécies Invasoras 2022: Portugal e Espanha””, onde
foram inventariadas 6 espécies só na zona da Pateira de Frossos, são algumas das atividades já realizadas.
O Centro de Interpretação da Pateira de Frossos está aberto ao público
de quinta-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00.
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MUNICÍPIO COLOCOU PRIMEIRO DAE EM ESPAÇO EXTERIOR NA FREGUESIA DA BRANCA
No âmbito do Programa Municipal de Desfibrilhação Automático Externo, o Município
de Albergaria-a-Velha instalou um desfibrilhador automático externo (DAE) no Parque
Desportivo da Branca, sendo este o primeiro equipamento no distrito a ser colocado
num complexo desportivo exterior.
Nesta zona central da freguesia da Branca situam-se vários equipamentos – Campo de
Futebol de 11 e 7, Campo de Padel, Parque infantil, Pavilhão, Pista de Atletismo, Piscina
Municipal, Centro Cultural da Branca, Conservatório de Música da Jobra e Extensão de
Saúde da Branca – com uma constante circulação de pessoas. Não obstante a piscina e
o pavilhão terem DAE instalados no interior, este novo equipamento, localizado junto
à pista de atletismo, permite um socorro mais rápido numa ocorrência que decorra no
espaço exterior.
No Concelho, estão agora colocados 17 DAE em equipamentos municipais, bem como
um desfibrilhador numa viatura da GNR. Ao todo, já foram formados 104 operacionais
em DAE entre colaboradores do Município, forças de segurança e elementos das coletividades e associações locais.
Para a Câmara Municipal, implementar um Programa Municipal de Desfibrilhação Automática Externa (PMDAE) é assumir um compromisso em salvar vidas e ser um Concelho
resiliente.

MERCADO MUNICIPAL - A PRAÇA CELEBROU 4.º ANIVERSÁRIO SENSIBILIZANDO PARA A
IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM
No 4.º aniversário do Mercado Municipal – A Praça, celebrado na
manhã de 13 de abril, o Município dinamizou mais uma campanha
de boas práticas ambientais, desta vez, associada à reciclagem. “Mercado a Reciclar”, desenvolvida em parceria com a ERSUC, visou incentivar a separação dos recicláveis nos mercados, permitindo o seu
encaminhamento para reciclagem e evitando a dispersão dos resíduos
pelos espaços adjacentes.
Ao longo da manhã, uma equipa da ERSUC esteve no Mercado Municipal a sensibilizar os operadores para a correta separação dos produtos recicláveis, tendo disponibilizado sacos para que pudessem fazer
este procedimento de forma cómoda.
Estando-se no período da Páscoa, o 4.º aniversário do Mercado Municipal incluiu também a oficina para crianças “Pintar Ovos da Páscoa”,
dinamizada pela Donaldeia.
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MUNICÍPIO APOIA 11 PROJETOS DE NEGÓCIO
No âmbito do Programa de Incentivos à Criação do Próprio Emprego, o Município de Albergaria-a-Velha apoia em 2022 o desenvolvimento de 11 projetos de negócio no Concelho. Estes abrangem áreas tão diversas como a reparação e cuidado automóvel, saúde, criação
de eventos, restauração, prestação de serviços nas áreas de corte e modelação, alimentação saudável, decoração, formação e ambiente.
“Este é um programa com uma taxa de sucesso de 94%”, explicou António Loureiro, Presidente da Câmara Municipal, na sessão de assinatura dos
contratos de incentivos, que decorreu a 21 de abril na Incubadora de Empresas. O autarca realçou que é importante criar condições para as pessoas
desenvolverem a sua ideia e perderem o medo de apostar nela, sendo o Município uma entidade que partilha o caminho e os desafios com os empreendedores, para estes chegarem a bom porto.
Desde a sua criação em 2015, o Programa de Incentivos à Criação do Próprio Emprego já recebeu 142 candidaturas, tendo apoiado 78 projetos. As empresas criaram 102 postos de trabalho e registam uma faturação superior a 3 milhões de euros. A taxa de sobrevivência dos projetos apoiados é de 94%.
O Programa de Incentivos à Criação do Próprio Emprego tem como objetivos incentivar a criação do próprio emprego no Município, apoiar empreendedores a investir e a formalizar a sua ideia de negócio e promover o desenvolvimento da economia local e a criação de condições para a empregabilidade.
O Programa prevê a atribuição de um subsídio anual, não reembolsável, no montante de 3000 euros de forma a facilitar o desenvolvimento da ideia de
negócio ou da empresa. Este subsídio pode ser acumulado com um conjunto de apoios à contratação de serviços externos: serviços de contabilidade (300
euros/ano); serviços de design e artes gráficas (350 euros/ano); e consultoria financeira e/ou serviços de capacitação (350 euros/ano), totalizando 1000 euros. Salienta-se que o programa municipal venceu, em 2017, o Prémio “Promoção do Espírito de Empreendedorismo” atribuído pela Comissão Europeia.
Além do Programa de Incentivos, os empreendedores podem candidatar-se a um espaço na Incubadora de Empresas, sendo este um apoio cumulativo.
Neste momento, o equipamento municipal tem 22 empresas incubadas, quer de forma física, quer de forma virtual, com 47 postos de trabalho.
Na sessão de assinatura dos contratos de incentivos, estiveram presentes Carmo Ambrósio, da AIDA, e Maribel Marques, da SEMA, duas entidades que,
juntamente com o Município, fazem a seleção das ideias de negócio a apoiar.
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ESTUDANTES REVELARAM PROJETOS FINAIS DESENVOLVIDOS NO
“EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS”
O programa “Empreendedorismo nas Escolas” promove diversas atividades – palestras com empreendedores, formação, bootcamps, projetos de mentoria, entre outras - que visam desenvolver uma atitude proactiva e criativa nos estudantes Albergarienses dos vários ciclos de ensino.
No final deste ano letivo, os estudantes tiveram a oportunidade de apresentar à comunidade os seus projetos finais em três eventos distintos – Concurso
de Ideias de Negócio, Concurso de Ideias Júnior e a Mostra de Empreendedorismo Júnior.
O Piaçá Elétrico, que propõe transformar o tradicional piaçá num eletrodoméstico que limpa com maior rapidez e eficácia as sanitas das casas de banho,
foi o projeto vencedor da oitava edição do Concurso de Ideias de Negócio, cuja final decorreu a 2 de junho. A ideia foi apresentada pelos alunos Francisco
Melo e Henrique Camara, orientados pelo professor Rolando Marcos.
Na edição de 2022 do Concurso de Ideias de Negócio, foram apresentados 27 projetos de 72 alunos do Ensino Secundário e Profissional. Para a final,
foram selecionados 12 projetos, envolvendo 31 alunos.
Tendo em conta o sucesso do Concurso de Ideias de Negócio, o Município decidiu realizar um evento semelhante, desta vez, com os alunos do 3.º Ciclo,
tendo a primeira edição do Concurso de Ideias Júnior decorrido a 7 de junho.
O projeto Arassana, que envolve a produção de peças artesanais com um material comum em todas as criações – jacintos de água - foi o grande vencedor da edição de estreia. A ideia foi desenvolvida pela turma 9.º H da Escola Básica Integrada de S. João de Loure, sob a orientação da professora Elsa
Ferreira. Salienta-se que no Concurso de ideias Júnior, os jovens são incentivados a desenvolverem ideias criativas com foco no desenvolvimento cultural,
gastronómico e histórico de Albergaria-a-Velha. Na sessão final, foram apresentados 13
projetos, envolvendo 232 alunos e 13 professores.
Finalmente, na Mostra de Empreendedorismo Júnior, a 4 de junho, os projetos desenvolvidos pelos alunos do 4.º B e 5.º A da Escola Básica de Albergaria-a-Velha arrecadaram os dois prémios. No 1.º Ciclo, o júri distinguiu o jogo “Monopólio Sustentável”,
desenvolvido com base no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Ação Climática e orientado pela professora Fernanda Brites. Já no 2.º Ciclo, o projeto vencedor
foi “Plantar Solidariedade, Promover o Futuro”, que se debruçou sobre a Erradicação
da Pobreza e a Produção e Consumos Sustentáveis, com a orientação da professora
Lina Marques.
Na Mostra de Empreendedorismo Júnior participaram 494 alunos do 1.º e 2.º Ciclo de
16 escolas, com o acompanhamento de 24 professores.
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MUNICÍPIO AUMENTOU APOIO
FINANCEIRO ÀS IPSS

ALBERGARIA-A-VELHA RECEBEU GALARDÃO
IDOLÍADAS

No âmbito do Programa de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (PAIPSS), que visa reforçar e capacitar as
instituições no desenvolvimento dos seus planos de ação
e projetos, a Câmara Municipal atribuiu o apoio financeiro anual a 13 IPSS do Concelho, com respostas sociais
nas áreas da infância, terceira idade e deficiência, no valor
total de 139 250 euros.
Tendo em conta as dificuldades que muitas instituições
atravessam para responderem às necessidades específicas
de diferentes faixas da população, a Câmara Municipal
decidiu aumentar o limite máximo de apoio por instituição, passando de 12 500 euros para 15 000 euros, mantendo-se o apoio mínimo em 3000 euros.
Para o Município, as Instituições Particulares de Solidariedade Social são fundamentais no atendimento às necessidades dos cidadãos, garantindo respostas sociais imediatas, próximas, eficazes e adequadas no Concelho. As
IPSS asseguram o apoio social a famílias, crianças, jovens
e idosos ao nível da integração social e comunitária, assegurando a prestação de bens, serviços e atuando numa
lógica de proximidade na cobertura das necessidades
fundamentais do tecido social.

O Município de Albergaria-Velha recebeu o galardão de Melhor Equipa em Palco do Concurso Idolíadas na gala oficial que decorreu em
Ílhavo na tarde de 23 de junho.
A prova de palco, apresentada pela equipa Albergariense, contou
com uma atuação do coro Trauteias & Rodopias e envolveu uma encenação do ciclo do pão, passando por reportórios da ceifeira, moleira e padeira. Os trajes e artefactos decorativos foram gentilmente
cedidos pelo Grupo Folclórico, Cultural e Recreativo de Albergaria-a-Velha. Nas diversas provas artísticas e culturais participaram 60
seniores do Concelho, com idades entre os 65 e os 100 anos, do
Programa Idade Maior, Probranca, Centro Social e Paroquial Santa
Eulália e Solar das Camélias.
A edição de 2022 do Idolíadas contou com a participação de mais
de 50 instituições e 500 pessoas idosas dos municípios de Águeda,
Albergaria-a-Velha, Aveiro, Mira, Oliveira do Bairro, Ovar, Ílhavo, Sever do Vouga e Vagos. A dinamização deste projeto intermunicipal,
que engloba vários domínios artísticos, permite estabelecer dinâmicas
locais de trabalho, em equipas interdisciplinares, em prol da capacitação e estímulo das pessoas mais velhas, mas também dos técnicos
envolvidos.
Na edição de 2021 o Município de Albergaria-a-Velha foi representado por uma instituição e nesta edição, em 2022, por quatro instituições. Para o ano, a autarquia espera aumentar a representação.
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ANO EUROPEU DA JUVENTUDE CELEBRADO COM CONCERTO DE SANDRA PEREIRA
No âmbito das celebrações do Ano Europeu da Juventude, a cantora Albergariense Sandra
Pereira, a primeira mulher a vencer o concurso “Ídolos” em 2010, esteve em concerto com
a sua banda no dia 30 de abril no Mercado Municipal – A Praça.
Perante uma plateia entusiasta, que encheu por complemento o espaço exterior do equipamento municipal, Sandra Pereira apresentou versões bem pessoais de temas que a marcaram, alternando entre diversos estilos musicais, do Pop ao Rock, passando pelo Soul ou
Funk. A sua voz forte deixou o público rendido, numa tarde onde a força da juventude
foi dominante.
Com o Ano Europeu da Juventude, a Comissão Europeia, em cooperação com o Parlamento Europeu, os Estados-Membros, as autoridades regionais, locais e os próprios jovens, tenciona: honrar e apoiar a geração mais sacrificada durante a pandemia, dando-lhe
novas esperanças, força e confiança no futuro.

MUNICÍPIO ORGANIZOU PASSEIO DE FINALISTAS PARA 237 ESTUDANTES
Nos dias 30 e 31 de maio, o Município de Albergaria-a-Velha organizou o primeiro Passeio de Finalistas, gratuito, para os estudantes do
9.º e 12.º ano, respetivamente. No total, 237 alunos rumaram à Serra
da Freita, onde participaram em várias atividades desportivas, radicais
e recreativas.
No Concelho de Arouca, o dia foi preenchido com um circuito de
arborismo, desafios de orientação e jogos de team building, acompanhados por uma equipa técnica. Os jovens puderam também conhecer o fenómeno geológico das pedras parideiras, bem como a Frecha
da Mizarela, a mais alta cascata de Portugal, projetando-se a mais de
60 metros de altura.
Na mensagem distribuída a todos os participantes, o Presidente da
Câmara Municipal, António Loureiro, felicitou os jovens por concluírem mais um importante ciclo no seu percurso de aprendizagem.
“Abre-se agora um mundo novo, que espero que seja pleno de
oportunidades e sucessos; é importante que continues a sonhar e a
trabalhar para concretizares os teus objetivos”, salientou o autarca.
António Loureiro exortou ainda os jovens a serem membros participativos na comunidade, partilhando contributos para melhores políticas
locais da juventude através da submissão de sugestões no Fórum de
Juventude em www.forumdejuventude.pt.
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ARTES, EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS EM DESTAQUE NO “ENCONTRO PARA ALÉM DE PRINCESAS E DRAGÕES”
A oitava edição do Encontro “Para Além de Princesas e Dragões” teve lugar nos dias 18, 19, 25 e 26 de março sobre a temática
“As Artes, a Aprendizagem Criativa e a Biblioteca”. No evento, em formato híbrido – presencial e online – estiveram presentes
cerca de 120 pessoas, numa organização da Câmara Municipal e Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha, em articulação com a
Coordenação Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares.
Na abertura do evento, Catarina Mendes, Vereadora da Educação, realçou a importância do “Para Além de Princesas e Dragões” que, desde
2013, “intenta na promoção da discussão/reflexão e da partilha de experiências no âmbito do desenvolvimento de competências literácitas, na
promoção da leitura e da escrita e respetiva mediação, assentes num processo de aprendizagem criativa, com foco nas várias áreas de competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, nomeadamente naquelas que pretendem desenvolver o espírito crítico e criativo,
bem como, a sensibilidade estética e artística”.
Mais arte, mais criatividade, mais qualidade de vida. Ao longo dos dois painéis, que decorreram no Cineteatro Alba (com transmissão online),
vários especialistas das áreas da Cultura e Educação partilharam pontos de vista sobre a importância das diferentes expressões artísticas – Cinema, Teatro, Música, Literatura, Artes Plásticas - na aprendizagem formal e informal de crianças e jovens. Num país em que os resultados
de um estudo sobre as práticas culturais não são animadores, realçando ainda mais as desigualdades sociais, defendeu-se o processo criativo
como motor de transformação e de construção de sentido, com os estudantes a apresentarem-se como criadores e não meros espetadores,
numa lógica de inclusão.
Além dos vários planos existentes para promover as Artes e a Cultura desde cedo – o Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional de Cinema ou
o Plano Nacional de Leitura – foram partilhados vários projetos artísticos, implementados em diferentes ciclos de ensino, e que estão a gerar
bons resultados, como a “Fábrica de Histórias”, o Movimento 14-20 a Ler” ou o “ProjetaME – Caixa de Imagens do Mundo”.
No sábado, o dia foi preenchido com seis oficinas práticas em formato presencial – “Cinema Mobile”; “Roteiros digitais: ler o mundo com ferramentas Google e a Web 2.0”; “Inspir(ações) com folhas”; “Leitura de corpo inteiro”; “A arte de gostar de ler”; e “Com princesas e dragões,
soluções educativas para a descriminação social”. Nos dias 25 e 26 tiveram lugar as oficinas em formato online.
O Encontro “Para Além de Princesas e Dragões” contou ainda, no primeiro fim de semana com dois momentos culturais. Na sexta à noite,
contaram-se histórias “A Duas Vozes”, com Luís Carmelo e Cristina Taquelim. Já no sábado, houve contos e marionetas com “Rodorín”.
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SESSÕES DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL REGRESSARAM AOS JARDINS-DE-INFÂNCIA
O projeto municipal de Promoção da Alimentação Saudável regressou aos jardins-de-infância da rede pública do Município em 2022. Até ao mês de dezembro,
vão ser desenvolvidas 70 sessões, com 9 temas diferentes, abrangendo um total
de 296 crianças.
Com o projeto de Promoção da Alimentação Saudável, integrado na Agenda Municipal da Educação, a Câmara Municipal quer criar uma nova cultura de nutrição
junto dos mais novos, que seja divertida de aprender e com soluções saborosas
fáceis de aplicar no dia-a-dia. Pretende-se, ainda, promover a dieta mediterrânica, que representa um modelo alimentar completo e equilibrado, com inúmeros
benefícios para a saúde, longevidade e qualidade de vida. As sessões são dinamizadas por duas nutricionistas que, além de orientarem as crianças na confeção
do prato definido, realizam alguns jogos para familiarizarem os mais novos com
os alimentos que deverão integrar uma alimentação saudável, tais como a fruta,
os vegetais ou o azeite. Os temas a abordar este ano são “Lanches e merendas
saudáveis”; “Sabores mediterrânicos”; “Da horta com muito gosto”; “Começa o
dia com fibra e energia”; “Tão próximo e tão fresco”; “Frutas e vegetais, o bem que nos fazem”; “À descoberta das leguminosas”; “Aromáticas à mesa”; e “Snacks saudáveis”.

CRIANÇAS FORAM SENSIBILIZADAS PARA A SEGURANÇA RODOVIÁRIA
No âmbito da Agenda Municipal da Educação, o Município dinamizou, em fevereiro, sessões de Prevenção Rodoviária nos jardins-de-infância
da rede pública do Concelho.
As sessões de Prevenção Rodoviária, dinamizadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, visaram promover a aquisição de um conjunto de
conhecimentos básicos que proporcionam uma circulação segura na via
pública, quer seja a pé, de bicicleta ou de carro. Começando desde cedo
a incutir as regras e boas práticas em termos de segurança rodoviária, o
Município quer formar cidadãos mais conscientes e respeitadores; por
outro lado, as crianças também facilmente influenciam o núcleo familiar,
alertando os pais e as mães para comportamentos menos corretos nas
deslocações diárias.
Na primeira parte da ação, as crianças visualizaram um vídeo sobre a segurança dos peões, sendo depois desafiadas a identificar diferentes sinais
de trânsito. Da teoria para a prática, o recreio transformou-se a seguir
num grande jogo de tabuleiro, com as crianças a serem peças do jogo,
movendo-se para as “casas” seguintes sempre que respondessem corretamente a uma questão sobre segurança rodoviária. No final da sessão,
todas as crianças recebem um certificado de “Guardião da Segurança”.

PÁG. 14

ALBERGARIA EM REVISTA

EDUCAÇÃO
ESCOLAS ALBERGARIENSES RECONHECIDAS
PELOS SEUS PROJETOS NA ÁREA DE PROGRAMAÇÃO
No dia 21 de junho foram entregues, na Biblioteca Municipal, os prémios para os melhores projetos Scratch, desenvolvidos no
âmbito do projeto Scratch4all, que envolve perto de 300 alunos do 4.º ano do Concelho.
As duas menções honrosas, com um prémio monetário de 50 euros,
foram atribuídas à Escola Básica de Albergaria-a-Velha e à Escola Básica
do Souto. O 2.º Premio (150 euros) foi para a Escola Básica do Campo e
o 1.º Prémio (250 euros) foi arrecadado pelo Centro Escolar de Alquerubim. Todas as escolas distinguidas receberam, ainda, um robô.
O Scratch4all nas escolas é desenvolvido no âmbito do instrumento de
financiamento “Parcerias para o Impacto” e congrega, além do Município, a Inova-Ria e o CASPAE como entidades promotoras.
O projeto é constituído por três vertentes: o Scratch On Road, que engloba sessões de linguagem de programação Scratch para os alunos do
4.º ano do Concelho; o Laboratório de Programação e Robótica, um
espaço de criatividade, que promove oficinas práticas com vários jogos
e equipamentos tecnológicos (no primeiro semestre foram realizadas 5
oficinas para crianças e jovens); e a plataforma digital, com conteúdos
abordados nas aulas de programação, que permitem a consolidação
das aprendizagens a partir de casa.

HISTÓRIAS, MÚSICA E PRESENTES NO DIA DA CRIANÇA
O Dia da Criança em Albergaria-a-Velha trouxe muitas surpresas à pequenada, com a festa a durar uma semana.
No seu dia especial, 1 de junho, as crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo receberam um presente especial alusivo ao dia, constituído por uma pequena
mochila para colorir, um jogo do galo e marcadores. Dentro da mochila,
seguiu ainda um convite, com direito a oferta de um pão, para a “Festa da
Criança”, que decorreu no recinto do Festival Pão de Portugal no fim de
semana de 4 e 5 de junho. Insufláveis, trampolins, contos-oficina, sessões
de showcooking infantil e a Mostra de Empreendedorismo Júnior foram
alguns dos destaques, desfrutados em família.
Para as crianças do pré-escolar, a semana trouxe ainda “A Fada do Pão
Integral” às suas salas. Neste conto musicado, dinamizado pela equipa do
projeto municipal musicART, os mais novos conheceram uma fada que vive
num pão e, entre várias canções, as crianças aprenderam sobre as profissões e os instrumentos ligados à confeção do pão e viajaram também pela
cidade do pão, construída no local onde existem mais moinhos de água
identificados na Europa – Albergaria-a-Velha.
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AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM PERTO DE 800 PARTICIPANTES EM 2021
As ações de capacitação desenvolvidas no âmbito do projeto
municipal de promoção do sucesso escolar “Encontros com a
Educação – Todos pelo Sucesso” contaram com um total de 780
participantes ao longo de 2021.
As 15 ações, dirigidas a encarregados de educação, pessoal docente
e não docente e estudantes, contaram com uma média de 52 participantes por sessão online, propondo uma nova abordagem a problemáticas que afetam o desenvolvimento saudável dos alunos e das
suas famílias, tais como a dependência dos ecrãs, a ansiedade parental ou a anorexia e bulimia.
O objetivo geral do “Encontros com a Educação – Todos pelo Sucesso” é promover estratégias que aumentem o bem-estar do aluno e
facilitem uma relação saudável e gratificante com a escola, envolvendo toda a comunidade escolar. Além das ações de capacitação, que
decorreram ao longo do ano, foi criada uma página de Internet com
vários artigos educacionais redigidos por especialistas nas áreas da
psicologia, nutrição e terapia da fala.
No ano passado, foram publicados online 159 artigos que abrangeram assuntos tão diversos como as birras, a autoestima na adolescência, o burnout parental, a alimentação saudável, a gestão das
expetativas, entre outros. Estes textos, de fácil e rápida leitura, podem

se acedidos de forma livre por toda a comunidade, constituindo um
repositório de informação prática sobre as questões educativas relevantes dos nossos dias. Salienta-se que, até ao final de 2021, os
artigos tiveram um alcance de 12 000 visualizações.
Outra iniciativa que marcou o primeiro ano de implementação do
projeto municipal de promoção do sucesso escolar, foi o BrainGym –
Ginasticando a Mente, que decorreu nas escolas do 1.º Ciclo do Concelho. Inspirado num modelo sueco, com qual a Câmara Municipal
contactou no âmbito da rede europeia de transferência de boas práticas na Educação - ON BOARD, as sessões visaram estimular os domínios cognitivos, sociais e motores dos alunos através de um conjunto
de exercícios práticos e de raciocínio. Orientados por uma psicóloga,
as crianças foram conduzidas num processo de autoconhecimento
sobre as suas potencialidades, levando-as ainda a descobrirem técnicas para gerirem melhor as suas emoções.
As várias ações do projeto “Encontros com a Educação – Todos pelo
Sucesso” são realizadas em estreita articulação com diversas entidades, envolvendo os Agrupamentos de Escolas, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, através do programa Educ@RA, a Rede
Solidária do Concelho e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
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ALBERGARIA-A-VELHA APOIA APURAMENTO DE ATLETA
PARA OS JOGOS PARALÍMPICOS DE INVERNO
O Município celebrou a 12 de maio um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a FDI – PORTUGAL, Federação de Desportos
de Inverno de Portugal, com vista a estabelecer os termos do apoio ao apuramento e participação do atleta da seleção nacional snowboard
adaptado, Pedro Manuel Marnoto Herdeiro, nos próximos Jogos Paralímpicos de Inverno Pequim 2022.
O atleta, residente no Concelho de Albergaria-a-Velha, é portador de
Esclerose Múltipla Primária Progressiva. Foi o primeiro atleta nacional a participar e a pontuar numa prova internacional de snowboard
adaptado e o primeiro representante português da seleção paraolímpica de snowboard adaptado, tendo sido já apoiado pelo Município
na época desportiva 2019/2020.
No âmbito do contrato-programa assinado, o Município apoia Pedro
Herdeiro, através da FDI – PORTUGAL, com uma comparticipação monetária no valor de cinco mil euros. Permite, ainda, a utilização gratuita da Piscina Municipal da Branca, para complemento aos treinos de
preparação das atividades. O atleta, por seu lado, compromete-se a
participar nas iniciativas promovidas e/ou apoiadas pela Câmara Municipal, nomeadamente em atividades de promoção e valorização do
desporto enquanto instrumento essencial para a qualidade de vida
das pessoas e das regiões.

PROGRAMA DE DESPORTO ADAPTADO PARTICIPA EM 12 EVENTOS NO 1.º SEMESTRE
O Programa de Desporto Adaptado de Albergaria-a-Velha marcou
presença em 12 eventos nos primeiros seis meses de 2022, somando
em total de 86 participações.
O programa Albergariense tem sido uma presença assídua nos torneios de natação adaptada – esteve em 7 eventos – sendo de destacar
a obtenção, pela primeira vez, dos tempos mínimos para a participação de um atleta num Campeonato Nacional. Os eventos que proporcionam a experimentação de várias modalidades – como os Jogos da
ANDDI - também têm merecido a dedicação dos nossos atletas, que
melhoram as suas competências enquanto praticam atividade física.
Destaca-se, ainda, a participação do Programa de Desporto Adaptado
no “Multiplier Event SEDYZ - Seminário de Boas Práticas e Networking
em Inclusão de Jovens pelo Desporto”, onde foram apresentados os
resultados e a dinâmica deste projeto, que é já considerado um caso
de sucesso a nível nacional.
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DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA COM APOSTA NA INCLUSÃO
O Município de Albergaria-a-Velha celebrou o Dia Mundial da Atividade Física, assinalado a 6 de abril, com uma semana de iniciativas desportivas, de 4 a 10 de abril,
que tiveram a particularidade de incluir todas as pessoas, independentemente da
sua idade, condição física ou mental, promovendo o desporto como uma verdadeira
atividade inclusiva.
Durante a semana, a Câmara Municipal convidou os munícipes a frequentarem gratuitamente as piscinas municipais, na modalidade de regime livre, ou a participarem
numa aula experimental gratuita de natação, hidroginástica ou de fitness.
Já a 6 de abril, Dia Mundial da Atividade Física, foram dinamizadas duas atividades
para públicos especiais. Pela manhã, teve lugar o I Torneio de Boccia de Deficiência Intelectual - Cidade de Albergaria, com a parceria da ANDDI – Portugal. Já pela
tarde, houve SéniorFIT, uma mega aula de Atividade Física Sénior. Ambas as atividades tiveram lugar no Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha.

ENCONTRO DE ESCOLAS DE NATAÇÃO REGRESSOU À PISCINA DA BRANCA
No dia 7 de maio, a Piscina Municipal da Branca recebeu o XII Encontro de Escolas de Natação, uma organização do Município de Albergaria-a-Velha que contou com a participação de quatro escolas de natação.
Ao todo, estiveram presentes cerca de 150 jovens de Oliveira de Azeméis (CERCIAZ), Ílhavo, Vagos e da equipa da casa, Albergaria-a-Velha. Os
participantes, divididos em diferentes escalões etários, nadaram duas das 18 provas, que variaram entre os 25 e os 50 metros, e que abrangeram os quatro estilos de nado: livre, costas, bruços e mariposa. Este evento incluiu ainda a participação de alunos com algum tipo de deficiência
e/ou incapacidade, na sua vertente adaptada.
O Encontro de Escolas de Natação destina-se a participantes não federados e tem como objetivos promover estilos de vida saudáveis através
da prática de atividade física; mostrar à comunidade o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nas aulas da Escola Municipal de Natação; e
valorizar o convívio entre municípios vizinhos.
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha ofereceu o lanche a todos os participantes, bem como lembranças aos alunos do Concelho e a
todas as Escolas convidadas.

PÁG. 18

ALBERGARIA EM REVISTA

DESPORTO

CENTRO MUNICIPAL DE MARCHA E CORRIDA CELEBROU 11 ANOS
O Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC) comemorou o seu
11.º aniversário em abril com várias atividades gratuitas para toda a
família nos polos de Albergaria-a-Velha e Branca, que juntaram centenas de pessoas.
No dia 3 de abril, a festa foi na Branca, com uma de aula aeróbica/ step, seguindo-se uma caminhada em família com a distância de
8 quilómetros. No Polo Desportivo, houve ainda jogos tradicionais
e uma insuflável para os mais novos. Já em Albergaria-a-Velha as
atividades decorreram a 10 de abril. Uma aula de aeróbica/fitness,
uma caminhada de 10 quilómetros, com paragem e abastecimento
no Moinho de São Marcos, insufláveis, basquetebol e artes marciais
fizeram parte do programa da manhã.

ALBERGARIA-A-VELHA RECEBEU MAIS UMA DISTINÇÃO NA ÁREA DE DESPORTO
O Município de Albergaria-a-Velha recebeu mais uma distinção no âmbito do Programa Município Amigo do Desporto. Desta vez, obteve a 3.ª
posição na categoria “Oportunidades de Prática Outdoor 2022” relativa a municípios entre 10 001 e 50 000 habitantes.
A entrega dos reconhecimentos “Oportunidades de Prática Outdoor” decorreu a 23 de março, no Quartel das Artes, em Oliveira de Bairro,
durante o XIV Seminário Municípios Amigos do Desporto, tendo a distinção sido recebida pelo Vice-Presidente, Delfim Bismarck. O apuramento
dos municípios distinguidos resultou da análise das candidaturas e da votação por parte dos municípios amigos do desporto e da entidade
promotora, Cidade Social.
Para o programa de reconhecimentos de boas práticas a nível das
“Oportunidades de Prática Outdoor” são reconhecidas as transformações operadas nos territórios, no que diz respeito às oportunidades de
prática, quer informais autónomas, quer formais e com acompanhamento, assim como as atividades e eventos que utilizam os espaços
exteriores dos territórios. No caso Albergariense, valorizou-se a existência de vários equipamentos exteriores para a prática de atividades
desportivas, como o campo de padel ou o skate park, na Branca, o
circuito de manutenção na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha, ou
as ciclovias Frossos – Angeja e Albergaria-a-Velha - Valmaior. Quanto
aos espaços naturais, os trilhos pedestres, a Rota dos Moinhos, os parques de lazer, a Grande Rota da Ria de Aveiro ou o Caminho de Santiago mereceram destaque. Salienta-se que foram ainda identificados
e descritos os vários eventos que utilizam maioritariamente espaços
exteriores, entre os quais a comemoração da Semana Europeia da
Mobilidade, o Dia Mundial da Bicicleta, o Trail Rota dos Moinhos ou
as caminhadas do Centro Municipal de Marcha e Corrida.
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SEMESTRE RECHEADO DE ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
A Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha continua a apostar nas atividades culturais e de promoção da leitura para diferentes
públicos. Exposições, sessões de contos para famílias e encontros com escritores foram algumas das iniciativas dinamizadas no
primeiro semestre de 2022.
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LEGENDAS DAS FOTOS
1 Encontro com Letras - “Simplesmente Mulher”, de Luís Felipe

7 Encontro com Letras – conversa sobre a obra de Pautílio Alves Filho

2 Exposição de Ilustração “Ventanias, Correntes e Esperas”,

8 Exposição “Voltar aos passos que foram dados: José Saramago 1922 – 2022”

de Inês Viegas Oliveira

9 Histórias em Pijama - “Agora quem conta”, por Mariana Machado

3 Histórias em Pijama – “Contos & Companhia com muita Magia”, por Rui Ramos

10 Exposição de Fotografia “Ruralidades”, de Jorge Bacelar

4 Exposição de Ilustração “Por Entre Folhas de Histórias”,

11 Encontro com Letras – “Traído pela Inusitada Sonoridade dos Estalidos das Vergasta-

de Evelina Oliveira
5 Gatinhar de Leituras - “A Preto e Branco”, por Ana Mourato

das”, de José António Simões
12 Encontro com Letras – conversa sobre a obra de Raul Minh’Alma

6 Exposição de Pintura “Gira”, de Gil Ramos
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CONCURSO CRIATIVA CELEBROU A LEITURA E A ESCRITA NA COMUNIDADE
Pelo 6.º ano consecutivo, o Município dinamizou o Concurso criAtiva nas suas vertentes LEITURA e ESCRITA, contando com o envolvimento de cerca de 250 estudantes e leitores em geral nas diversas fases da iniciativa. Desenvolvido em colaboração com a
Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha, o criAtiva visa fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística
na comunidade.
Após uma Fase Escolas, que envolveu 217 participantes, o espetáculo final criAtiva LEITURA, que decorreu no Cineteatro Alba a 19 de fevereiro,
contou com um grupo de 28 finalistas representantes de todas as escolas do Município.
Os finalistas realizaram uma leitura expressiva de um excerto da obra designada para cada ciclo de ensino e responderam, de forma crítica, a
uma pergunta colocada pelo júri. Após uma avaliação difícil, foram apurados os vencedores Margarida Ferreira (1.º CEB – Agrupamento de
Escolas de Branca), Guilherme Valdez (2.º CEB - Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha), Gustavo Amorim (3.º CEB - Agrupamento
de Escolas de Albergaria-a-Velha) e Sara Assis (Ensino Secundário – Colégio de Albergaria). Este grupo representou o Município no Concurso
Intermunicipal de Leitura, promovido pela RBCIRA – Rede de Bibliotecas Municipais da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que
decorreu em Estarreja.
Já no criAtiva ESCRITA, os vencedores foram anunciados numa cerimónia na Biblioteca Municipal a 21 de maio. Este ano, foram submetidos
34 textos dos géneros lírico e narrativo sobre o tema “Como estás tu, clima?”.
O concurso distingue os melhores textos em cinco categorias: A (1.º Ciclo); B (2.º Ciclo); C (3.º Ciclo); D (Secundário); E (Comunidade Leitora
em Geral). No género lírico, os distinguidos foram: Margarida Pinheiro (categoria A); Gonçalo Loureiro (categoria B); Inês Neves (categoria C);
Marcos Neves (categoria D); e Nuno Rodrigues da Cruz (categoria E). Quanto ao género narrativo, os prémios foram atribuídos à Turma do
3.º/4.º ano da Escola Básica do Souto (categoria A); a Salvador Marques (categoria B); a Inês Neves (categoria C); a Francisca Gomes da Silva
(categoria D); e a Cristina Fonseca da Silva (categoria E).
Às pessoas distinguidas nas duas vertentes do Concurso criAtiva (que no caso da LEITURA incluiu também o 2.º e 3.º lugar) foram atribuídos
cheques-prenda para a compra de livros numa das papelarias do Concelho.

PÁG. 22

ALBERGARIA EM
A REVISTA

CULTURA

PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE DEIXA BOAS MEMÓRIAS EM ALBERGARIA-A-VELHA
No primeiro semestre de 2022, Albergaria-a-Velha esteve bastante animada com as várias iniciativas agendadas no âmbito das 3
candidaturas de Programação Cultural em Rede – A.M.O. – O Motor Que nos Liga; (Re)Vive&Fica e 3 Territórios, 1 Rio que nos Une.
A.M.O. – O Motor Que nos Liga - além dos concertos de Jacinta e
Miguel Araújo, este último acompanhado pela Associação Recreativa e
Musical Amigos da Branca, foram desenvolvidas, neste semestre, outras
atividades culturais no âmbito deste projeto – a visita imersiva e sensitiva
“Roda do Moinho, Roda”, produzida pela companhia Kopinxas, que decorreu no Parque de Moinhos de Ribeira de Fráguas, e o passeio ciclável
para descobrir o património industrial e cultural do Concelho, que passou pela Alba, pela Antiga Fábrica de Papel de Valmaior e pela Rota dos
Moinhos, com degustação e performances nas três paragens.
(Re)Vive&Fica – a arte esteve em destaque com o workshop de ilustração dinamizado por Joana Estrela, em parceria com a Quinta das Relvas.
Os participantes foram convidados a desenhar a casa de Dr. António Pinho, um exemplo de Arte Nova, e os trabalhos finais podem ser apreciados numa exposição no Cineteatro Alba e na Praça Ferreira Tavares.
3 Territórios, 1 Rio que nos Une – o espetáculo “Lenda do Rio”, que
combinou artes circenses, cor, luz e pirotecnia, foi o momento alto deste
programa. No Parque do Areal, em Angeja, houve ainda música com a
Banda Velha União Sanjoanense, a Banda Recreativa União Pinheirense
e a Banda de Instrução e Recreio Angejense. Um passeio interpretativo
com observação de aves, na Pateira de Frossos, também fez parte da
agenda de atividades.
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UM SEMESTRE PLENO DE BONS ESPETÁCULOS NO CINETEATRO ALBA
No primeiro semestre de 2022, o público do Cineteatro Alba pôde contar com dois aguardados regressos: o Risorius – Festival de
Humor e Arte de Albergaria-a-Velha e o Ciclo do Fado. Mas houve mais para apreciar, como os concertos de Jacinta e Miguel Araújo,
integrados no projeto de Programação Cultural em Rede “AMO – O Motor Que Nos Liga” ou os espetáculos de dança “It’s a Long
Yesterday – Palcos Instáveis” e o “Triplo”, pela Companhia Kale.
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Dentre
Jacinta
3 Uma Volta ao Mundo com Dinis Meirinhos
4 Miguel Araújo, com a Associação Recreativa e Musical Amigos da
Branca
5 Risorius – Doutor G ao vivo
6 Camerata Antonio Soler
7 It’s a Long Yesterday – Palcos Instáveis
8 The Black Mamba
9 Ciclo do Fado – “O Homem da Amália”, com Virgílio Castelo
10 Triplo – Companhia Kale
11 Mais Alto
1
2

11
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ROTA DOS MOINHOS CELEBROU OITAVO ANIVERSÁRIO
Nos dias 9 e 10 de abril, a Rota dos Moinhos de Albergaria-a-Velha celebrou oito anos com atividades gratuitas em vários núcleos do Concelho.
Ao longo do fim de semana, tiveram lugar quatro programas diferentes, que incluíram visitas aos engenhos - Moinhos do Regatinho
(Vilarinho de S. Roque), Moinho de Baixo e os Moinhos da Quinta da
Ribeira (Ribeira de Fráguas), Moinho do Chão do Ribeiro (Mouquim),
Moinho de Porto de Riba (Soutelo - Branca), Atafona (Sobreiro) e Moinho da Cova de Fontão (Angeja) - caminhadas, animação musical com
o Grupo de Cantares de Santa Eulália e o Grupo de Concertinas da
União Desportiva e Cultural de Mouquim e uma oficina prática sobre
Papas de Milho.
Na manhã de domingo, e em colaboração com as comemorações do
aniversário do Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC) – Polo
de Albergaria-a-Velha, foi feita uma caminhada de 10 km com paragem no Moinho de São Marcos.
As comemorações do oitavo aniversário da Rota dos Moinhos foram uma organização da Câmara Municipal, com a colaboração das Juntas de
Freguesia, dos proprietários dos moinhos e de várias associações/coletividades do Concelho.

TRILHO DAS CEGONHAS RECEBEU CERTIFICAÇÃO “RESPONSIBLE TRAILS”
O Trilho das Cegonhas recebeu a certificação “Responsible Trails”, que reconhece o seu compromisso com a promoção ambiental e social do
território e do património.
O Certificado de Adesão “Responsible Trails” ao percurso PR3 ABL
Trilho das Cegonhas foi entregue ao Vice-presidente da Câmara Municipal, Delfim Bismarck, no 8.º Fórum de Turismo Interno, promovido
pelo Turismo Centro de Portugal, que reuniu oradores nacionais e
internacionais, nos últimos quatro dias, para debater a recuperação
da atividade turística e o futuro do setor.
Com esta certificação, o Trilho das Cegonhas passa a integrar a plataforma digital “Responsible Trails Portugal”, que distingue, promove e
comercializa internacionalmente percursos que respeitam um código
de ética e promovem a sustentabilidade ambiental e social.
O Trilho das Cegonhas tem início no Parque do Areal, em Angeja,
desenvolvendo-se para o Baixo Vouga Lagunar. Ao longo dos seus
23 km de extensão, o percurso apresenta vários pontos relevantes ao
nível paisagístico e de avifauna.
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ALBERGARIA-A-VELHA PROMOVE CAMINHO DE SANTIAGO COM UM CICLO DE TERTÚLIAS
O Município de Albergaria-a-Velha, na sua missão de promover e divulgar o seu património histórico, cultural, natural, imaterial e religioso, está
a promover um ciclo de tertúlias informais intitulado “A Inspirar Caminhos”, no Albergue de Peregrinos Rainha D. Teresa.
“A Inspirar Caminhos” visa dinamizar e promover os Caminhos de
Santiago, defender e transmitir o espírito da Peregrinação Jacobeia,
nas suas componentes histórica, cultural e prática, informar e apoiar
o Peregrino Jacobeu e promover/desenvolver a hospitalidade no caminho. O ciclo conta com um convidado diferente uma vez por mês,
que partilha informações e experiências vividas, inspirando o público
presente para este grande desafio, que é meter-se a caminho até
Santiago de Compostela.
A primeira tertúlia teve lugar em março com a convidada Simone Poujade a falar sobre “Voluntariado”. Seguiram-se Pedro Gil de Vasconcelos (“O Meu Caminho”), Vasco Curado (“Prepara o teu Caminho”)
e Joaquim Donário (“Hospitalidade”).

CRIANÇAS VIVERAM HISTÓRIAS E TRADIÇÕES COM A ROTA DOS MOINHOS
Mais de 200 crianças do pré-escolar e do 2.º ano do 1.º Ciclo do
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha descobriram a Rota
dos Moinhos através das histórias e tradições, no âmbito do projeto
municipal de Promoção Turística Local. A iniciativa, que decorreu entre
23 de maio e 13 de junho, teve como objetivo promover o património
e os encantos naturais do Concelho junto da comunidade escolar, fortalecendo a ligação das crianças com o território onde residem.
Após um primeiro momento mais teórico, com a apresentação da
Rota dos Moinhos nas turmas do 2.º ano, as crianças partiram à descoberta do património molinológico visitando o Parque dos Moinhos
de Ribeira de Fráguas, onde foi proporcionado um contacto direto
com o engenho de moagem e o processo de fabrico da farinha. Os
mais novos puderam ainda descobrir alguns dos usos para a farinha
em duas oficinas – “Agarra a massa e desvenda os segredos das suas
gentes e de seus saberes ancestrais” e “Quem ao moinho vai enfarinhado sai!”, ambas dinamizadas pela associação Donaldeia.
Para as crianças do pré-escolar, houve uma hora do conto ao ar livre com
a história “O Vale dos Moinhos”, de Noelia Blanco e Valeria Docampo,
sobre a importância de preservar os antigos engenhos numa sociedade
dominada por “máquinas perfeitas”, mas sem a mesma magia.
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JÁ SE COLHEM OS “FRUTOS” DA PRIMEIRA HORTA BIOLÓGICA EM ALBERGARIA-A-VELHA
Alface, pimento, salsa, cebola, alho francês, tomate, cenoura, beterraba. Passado pouco mais de meio ano após a assinatura dos
acordos de utilização da Horta Biológica da Lapa, a primeira no
Município de Albergaria-a-Velha, os 24 talhões, cedidos gratuitamente, estão repletos de vegetais, hortaliças e ervas aromáticas,
cultivados pelos munícipes.
Falando com as pessoas que estão a cultivar o seu talhão na Horta Biológica, transparece a dedicação e o entusiasmo com que abraçam o projeto
de cultivar os seus próprios alimentos.
Maria Marques sente-se satisfeita por voltar “a pôr as mãos na terra”,
10 anos após ter saído da sua aldeia, onde a agricultura era uma parte
importante do seu dia-a-dia. “Isto é nosso, é fresco”, afirma, apontando
para o seu talhão, que desejaria maior e com um período de usufruto
além de um ano. Na sua opinião, a Câmara Municipal deve investir na
criação de mais hortas, com talhões maiores, para mais pessoas poderem
ter esta experiência.
Manuel Caires, já reformado, vem à horta cerca de duas vezes por semana. Para ele, este espaço é “um entretém”, que o ajuda a passar o
tempo, em contacto com a natureza, permitindo também poupar algum
dinheiro no supermercado.
Ao contrário dos seus vizinhos, Anabela Pereira não percebia nada de
agricultura ou como cultivar uma horta antes de receber o seu talhão.
Na verdade, candidatou-se ao projeto para proporcionar uma experiência pedagógica à sua neta. “Quero que ela tenha contacto com a terra,
que saiba como se plantam os alimentos”. A neta é habitualmente a
sua companhia quando vai tratar do talhão e já é capaz de identificar as
várias plantas.
Além de ser um espaço para praticar uma agricultura sustentável, a Horta
Biológica da Lapa também se apresenta como um espaço de encontro,
onde os vizinhos conversam, dão dicas de cultivo e até trocam produtos,
num verdadeiro espírito de partilha.
A Horta Biológica da Lapa é composta por 28 talhões para cultivo, 4 dos
quais sob a forma de canteiros elevados, destinados a pessoas com mobilidade condicionada. No recinto, há ainda dois compostores, um tanque
para rega e um anexo para a armazenagem de ferramentas. Como não
houve candidatos para os canteiros elevados, a Câmara Municipal está a
gerir estes espaços, plantando ervas aromáticas, que os utilizadores da
horta podem recolher.
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ALBERGARIA-A-VELHA RECOLHE QUASE 1500 QUILOS DE TÊXTEIS E MÁSCARAS PARA RECICLA
O Município de Albergaria-a-Velha, através do projeto ToBeGreen, recolheu no ano passado um total de 1418 quilos de máscaras e têxteis
para reciclar. Deste valor, 172 quilos referem-se a máscaras (o que corresponde a cerca de 50 000 unidades) e 1246 quilos a têxteis (vestuário
e têxteis-lar em fim de vida).
Foi em abril de 2021 que a Câmara Municipal se associou ao ToBeGreen, um projeto
que promove a economia circular através da reciclagem de máscaras e de têxteis, bem
como a promoção da troca de vestuário.
Para a reciclagem de máscaras, a Autarquia colocou 13 pontos de recolha (contentores)
em equipamentos municipais, escolas e IPSS do Concelho. Após o devido tratamento,
estas já deram origem a dois novos produtos - enfeites de Natal e cruzetas de roupa,
utilizadas nas lojas ToBeGreen do país.
Na loja Albergariense, localizada no Centro Coordenador de transportes, além dos já
referidos 1246 quilos de têxteis para reciclagem, foram entregues, para troca, 738 peças
de roupa, que são introduzidas na loja virtual. Recordamos que, ao entregar vestuário e
têxteis-lar na loja, aberta ao público às quintas-feiras, das 11h00 às 16h30, as pessoas
recebem pontos que podem depois utilizar para adquirir vestuário através da App.

EMPRESAS LOCAIS RECEBERAM CERTIFICADOS ALBERGARIA A-VERDE RECICLA
No dia 22 de abril, decorreu no Cineteatro Alba a cerimónia oficial de entrega dos Certificados Albergaria A-Verde Recicla a 200 empresas e
organizações do Concelho, que se destacaram pelas boas práticas ambientais, nomeadamente, no domínio da reciclagem, no ano de 2021.
Ao longo de 6 meses, as empresas do Concelho foram incentivadas a desenvolverem um conjunto de ações internas que permitissem impulsionar a adesão ao sistema de Recolha Seletiva Porta-a-Porta e, em simultâneo, instituir processos de sensibilização internos junto dos seus
colaboradores e qualificar os seus espaços com os equipamentos necessários que proporcionassem o acesso à reciclagem.
Do ponto de vista dos resultados diretos, este projeto permitiu certificar 200 empresas. Contudo, do ponto de vista dos resultados indiretos e
resultantes das ações de certificação, este projeto permitiu: aumentar em 43% o número de novas adesões à Recolha Seletiva Porta-a-Porta;
desenvolver 44 temáticas sobre reciclagem nos canais online e que alcançaram 390 mil visualizações e geraram 12 mil interações; e executar
ações de formação/sensibilização com impacto em mais de 300 colaboradores.
O projeto Albergaria A-Verde Recicla, desenvolvido pelo Município de Albergaria-a-Velha, obteve o reconhecimento e apoio da Sociedade
Ponto Verde para a sua execução

PÁG. 29
PÁG. 29

ALBERGARIA EM REVISTA

AMBIENTE

ALBERGARIA-A-VELHA ABRE DOIS PARQUES CANINOS NO CONCELHO
Albergaria-a-Velha já dispõe de dois Parques Caninos com o objetivo
de promover o exercício físico e mental dos cães, de forma segura e
acessível a todos os munícipes. Nestes parques, todos os cães podem ter
liberdade nos seus comportamentos, como cheirar, correr, brincar, beber
água e socializar com outros animais.
O Parque Canino de Albergaria-a-Velha está situado junto ao Pavilhão
Municipal de Albergaria-a-Velha e o Parque Canino da Branca junto ao
Parque Desportivo.
Foram criados espaços amplos para que os cães possam exercer a atividade física sem obstáculos e em total segurança. Estão dotados de
diversos equipamentos caninos certificados conforme a norma europeia
de Fitness, designadamente rampa de escalada, túnel, slalom, balancé,
arco de salto e ponte. Estão também dotados de papeleiras para dejetos
caninos com dispensador de sacos e bebedouros com bacia para cães.
Em ambos os espaços, os donos dos patudos também têm uma zona
com bancos para poderem vigiar o seu companheiro canino, podendo
conviver e partilhar experiências.

MAIS DE 350 ARMADILHAS COLOCADAS PARA COMBATER VESPA VELUTINA
Para mitigar e prevenir os efeitos da vespa velutina (vespa
asiática) na produção de mel, a Câmara Municipal colocou
cerca de 350 armadilhas para captura desta espécie invasora.
A medida faz parte do Plano de Prevenção e Controlo da
Vespa Velutina lançado pelo Município em 2019.
Estas armadilhas, que contêm um atrativo açucarado, foram
distribuídas equitativamente pelas seis freguesias do Concelho, nas áreas urbanas e no interface urbano-florestal. Desde
o início de fevereiro, aquando da sua instalação, estas armadilhas já capturaram 8861 vespas velutinas, das quais 6714
são vespas fundadoras de novos ninhos.
Todas as armadilhas são alvo de intervenção a cada duas semanas, com a retirada do isco anterior, lavagem da armadilha, contagem das vespas capturadas, registo das capturas
numa aplicação criada para o efeito e colocação de novo
isco.
Em 2021, foram destruídos 398 ninhos de vespa velutina,
mais 193 do que em 2020.
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12.ª EXPOFLORESTAL FOI A MAIOR DE SEMPRE
A EXPOFLORESTAL, o mais importante certame que se realiza em Portugal no segmento da indústria florestal, agrícola e de ambiente, regressou a Albergaria-a-Velha entre 27 e 29 de maio.
De acordo com o balanço da organização, “foi sem dúvida a maior feira de sempre, com muito mais demonstrações de equipamento, mais
tecnologia, mais conferências e lotação esgotada de espaço para expositores. Não nos surpreende que o público tenha enchido a feira nestes
dias!”.
A EXPOFLORESTAL marca o calendário da indústria florestal e sectores
relacionados em Portugal e na Península Ibérica, apresentando sempre
um programa de grande interesse para quem opera neste sector e que
inclui seminários, conferências, oficinas, demonstrações e atividades de
sensibilização e educação ambiental dirigidas às crianças e escolas que
visitam a feira.
A feira é uma coorganização da Associação Florestal do Baixo Vouga,
ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do
Ambiente e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria-a-Velha, com o apoio oficial da Câmara Municipal.

EMPREGA’T APRESENTOU PROPOSTAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO NO CINETEATRO ALBA
Com cerca de 500 participantes e 45 entidades presentes, a Emprega’T – III Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo teve lugar a 5 e 6 de
maio no Cineteatro Alba. Uma organização da PRAVE – Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha, através do Projeto CLDS 4G “Albergaria
Integra’T”, e da Câmara Municipal.
Ao longo dos dois dias, os visitantes puderam participar em workshops
sobre diversas temáticas, tais como marketing pessoal, elaboração de um
bom currículo, técnicas de entrevista de emprego, empreendedorismo,
entre outras; conhecer as tendências do mercado de trabalho; e ouvir experiências pessoais de quem ousou fazer diferente em termos de carreira.
No espaço das entidades públicas e privadas, houve informação sobre
formação e oportunidades de emprego, bem como o recrutamento e a
seleção de potenciais colaboradores.
A Emprega’T – III Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo de
Albergaria-a-Velha tem como objetivos motivar e capacitar as pessoas que
procuram emprego, dando-lhes a conhecer as mais recentes ofertas no
mercado de trabalho e a forma como se devem preparar para serem bem-sucedidos num mundo cada vez mais competitivo.
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FESTIVAL PÃO DE PORTUGAL COM MAIS DE 30 MIL VISITANTES
O Festival Pão de Portugal regressou à Quinta da Boa Vista Torreão entre 3 e 5 de junho com mais de 70 variedades de pão para descobrir e muita
animação. Além do espaço de venda - sempre concorrido - a padaria com confeção ao vivo e a zona de restauração, houve sessões de showcooking
– Paulo Costa, Divercook, Emídio Concha de Almeida, Hélio Loureiro e Tertúlia dos Temperos – atuações de grupos locais, oficinas de pão, animação
infantil, o Trail Rota dos Moinhos e concertos com Nuno Lanhoso e Siricaia.

1

2

3

4

5

6

LEGENDAS DAS FOTOS
1 Inauguração

4 Trail

2 Espaço

do Festival Pão de Portugal
de venda
3 Animação musical com o Grupo de Concertinas de Mouquim

5 Sessões
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Rota dos Moinhos
de showcooking – Hélio Loureiro
6 Concerto com Siricaia
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EVENTOS
A MAIOR EDIÇÃO ALBERGARIA CONVIDA DE SEMPRE
Com 49 mil entradas registadas, a edição de 2022 da Albergaria conVIDA – Feira Regional de Artesanato e Gastronomia de Albergaria-a-Velha
foi a mais participada de sempre. Always Drinking Marching Band (Festim), ABBA Gold, Bárbara Tinoco e Xutos & Pontapés foram os artistas que
trouxeram milhares de pessoas aos concertos, esgotando o espaço disponível. As PT Sessions com a Funk You Brass Band e os “After Hours” com
DJ Martinez, Zé Gabriel e Ricardo Neves completaram o programa musical.

1

2

3

4

5

6

LEGENDAS DAS FOTOS

Always Drinking Marching Band – Festim
Zona de tasquinhas
3 ABBA Gold

Bárbara Tinoco
Vista geral Quinta da Boa Vista/ Torreão
6 Xutos & Pontapés
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4

2

5
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OBRAS

RESERVA OBRAS

1

2

3

4

5

6

LEGENDAS DAS FOTOS
1 Pavimentação

4

2

(remates) na Rua das Poças – Frossos
Pavimentação da Travessa dos Aidos de Baixo – Valmaior
3 Pavimentação da Rua do Covelo – Valmaior

5 Pavimentação da ligação do Alto dos Barreiros ao Carvalhal – Ribeira
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Pavimentação da Rua e Viela da Bela Vista – Ribeira de Fráguas
de Fráguas
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OBRAS

7

8

9

10

11

12

Pavimentação da Rua da Courela – Nobrijo – Branca
Pavimentação da Rua da Lavandeira – Beduído – Alquerubim
8 Repavimentações pontuais na Rua Vale de Perdiz – Valmaior
9 Beneficiação da área envolvente ao Campo de Jogos da Vila das
Laranjeiras – Albergaria-a-Velha

Pavimentação da Rua da Carvoeira – Albergaria-a-Velha
Execução de passeios e muros na EN 16 – Alquerubim
12 Requalificação da Avenida Bernardino Máximo de Albuquerque –
Albergaria-a-Velha

6

10

7

11
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
Nas autarquias locais e nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 24/98, de

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO
DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2021

26 de maio, são titulares do direito de oposição os partidos políticos
representados no órgão deliberativo que não estejam representados
no correspondente órgão executivo e ainda aqueles que, estando re-

1. INTRODUÇÃO
Fomentando o preceito constitucional do reconhecimento às minorias
do direto de oposição democrática, consagrado no n.º 2 do artigo
114º, da Constituição da República Portuguesa, foi aprovado, pela Lei
n.º 24/98, de 26 de maio, o Estatuto do Direito de Oposição, o qual
pretende assegurar o funcionamento dos órgãos eleitos, garantindo
às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática aos órgãos executivos das autarquias locais.
Por oposição entende-se o acompanhamento, fiscalização e crítica
das orientações políticas do Governo ou dos órgãos executivos das
regiões autónomas e das autarquias locais de natureza representativa,
em moldes mais eficazes, dotando a oposição de direitos de participação em áreas fundamentais.
Nos termos do identificado Estatuto, assiste aos titulares do direito de
oposição o direito à informação, o direito de consulta prévia, o direito
de participação e o direito de depor. Por fim, assiste-lhes, ainda, o
direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelo mencionado diploma legal.
De acordo com o n.º 1, do artigo 10.º, da referida Lei n.º 24/98, os
órgãos executivos das autarquias locais devem elaborar relatórios de
avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias, expondo as atividades que deram origem e que contribuíram
para o pleno cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas dos
titulares autárquicos do direito de oposição.

presentados na Câmara Municipal, nenhum dos seus representantes
assuma funções, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, bem
como os grupos de cidadãos eleitores que tenham concorrido nas
eleições autárquicas e que, como tal, estejam representados em qualquer órgão autárquico.
No Município de Albergaria-a-Velha e no atual mandato 2021/2025,
o CDS-PP é o partido político que detêm funções distribuídas e poderes delegados e subdelegados, com cinco elementos na Câmara
Municipal, treze membros na Assembleia Municipal e cinco Presidentes de Juntas de Freguesia. Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º
da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, são titulares do direito de oposição:
− O PPD-PSD, representado na Assembleia Municipal por sete membros e por um Presidente de Junta de Freguesia e na Câmara Municipal por dois Vereadores;
− O PS, representado na Assembleia Municipal por um membro.

3. CUMPRIMENTOS DO ESTATUTO DE OPOSIÇÃO
Compete à Câmara Municipal, de acordo com a alínea yy) do n.º
1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, “Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de
Oposição”. Tal competência encontra-se delegada no Presidente da
Câmara Municipal – Edital n.º 270/2021;

De acordo com o consagrado no Estatuto do Direito de Oposição, os
titulares do Direito de Oposição têm:
a) Direito à Informação - ser informados regular e diretamente pelos
correspondentes órgãos executivos sobre o andamento dos principais
assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade (artigo
4º);
b) Direito à Consulta Prévia – ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividade (artigo 5º);
c) Direito à Participação – pronunciarem-se e intervirem pelos meios
constitucionais e legais sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem como o direito de presença e participação em
todos os atos e atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem (artigo 6.º);
d) o direito de depor perante quaisquer comissões constituídas para
a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos sobre matérias de
relevante interesse local (artigo 8.º).

Compete ainda ao Presidente da Câmara Municipal “Promover o
cumprimento do Estatuto do Estatuto do Direito de Oposição e a publicação do respetivo relatório de avaliação”, conforme alínea u) do
n.º 1, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;
Assim, referem-se, genericamente, as atividades que deram origem e
contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de oposição:
3.1. DIREITO À INFORMAÇÃO
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 24/98 de 26 de
maio, e durante o período a que respeita o presente relatório, os titulares do direito de oposição do Município de Albergaria-a-Velha foram regularmente informados pelo Órgão Executivo e pelo Presidente
da Câmara Municipal, tanto de forma expressa, como verbal, sobre o
andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados
com a sua atividade.
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Assim, foi dado cumprimento ao estipulado na alínea c) do n.º 2 do

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, em nome do princípio

artigo 25º, conjugada com o n.º 4 do artigo 35º, e nas alíneas s), t),

da transparência, mantém atualizados os mecanismos de informa-

u), x) e y) do n.º 1 do mesmo artigo 35º, todos do Anexo I da Lei n.º

ção permanente sobre a gestão municipal, designadamente sobre

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e facultadas ou-

eventos, atividades, realidade local, atas, regulamentos, entre outros,

tras informações concernentes a outros assuntos, designadamente:

em particular, na página da internet, facilitando o acompanhamento,

- Foi remetida ao Presidente da Assembleia Municipal e a todos os

fiscalização e crítica da atividade dos órgãos municipais, mas tam-

membros da Assembleia Municipal, bem como aos Vereadores, an-

bém através das redes sociais e de newsletter de alguns serviços, bem

tes de cada sessão ordinária daquele órgão, informação escrita do

como de folhetos informativos diversos.

Presidente de Câmara Municipal relativa à atividade da Câmara Muni-

No âmbito da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus

cipal, com elevado grau de detalhe, e a outros assuntos de interesse

SARS-CoV-2, tem vindo a ser prestada informação regular sobre o

público, bem como informação sobre a situação financeira e sobre

desenvolvimento da atuação do município.

as obras em curso, reclamações, recursos hierárquicos e processos

É garantida a edição e disponibilização regular da Agenda Cultural e

judiciais pendentes, entre outros;

Boletim Municipal, mantendo-os disponíveis, em formato digital, no

- Foi remetida aos Vereadores da Câmara Municipal, antes de cada

sítio institucional do município na internet.

reunião do respetivo órgão, informação sobre os atos praticados no
âmbito de delegação/subdelegação de competências e outras infor-

3.2. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA

mações pertinentes sobre a atividade municipal, bem como facultada

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 5º do Estatuto do Direito

informação sobre a situação financeira, entre outros;

de Oposição e no quadro do processo de elaboração do Orçamento

- Foi facultada resposta aos pedidos de informação ou documentação

Municipal (Orçamento, Plano Plurianual Orçamental, Grandes Opções

apresentados pelos Vereadores, verbalmente na própria reunião ou

do Plano de Mapa de Pessoal) do Município de Albergaria-a-Velha

posteriormente, verbalmente ou por escrito;

para 2022, foi solicitada aos representantes do PPD-PSD e do PS a

- Foi facultada resposta aos pedidos de informação transmitidos pela

sua presença em reunião a ter lugar nos Paços do Município, a fim

Mesa da Assembleia Municipal;

de apresentarem propostas e contributos, para serem analisados no

- Foi facultada resposta, em geral, às questões colocadas formal ou in-

âmbito da elaboração dos referidos documentos.

formalmente sobre o andamento dos principais assuntos do Município;

Com o intuito de se pronunciarem sobre as propostas dos documen-

- Procedeu-se à publicação das deliberações dos órgãos autárquicos

tos supracitados, as quais lhes foram enviadas com a devida antece-

municipais e das decisões dos respetivos titulares, destinadas a ter efi-

dência, via correio eletrónico em 22.11.2021 e disponibilizadas em

cácia externa, através de edital e/ou divulgação na página de internet

papel, em local previamente definido, nos dias 22 e 23.11.2021, foi

da autarquia, e/ou em Boletim Municipal, e/ou em jornal regional e/

solicitada a comparência dos Vereadores e dos representantes dos

ou no Diário da República, conforme disposição legal aplicável;

partidos políticos na Assembleia Municipal para uma reunião a rea-

- Foram remetidas à Assembleia Municipal as atas das reuniões do

lizar no dia 24.11.2021, sujeita à confirmação e escolha de horário,

Executivo Municipal, após a sua aprovação;

pelos titulares do direito. Este calendário foi previamente informado a

- Procedeu-se à divulgação das atas das reuniões da Câmara Muni-

todos os titulares, por correio eletrónico de 18.11.2021 e presente à

cipal e das sessões da Assembleia Municipal, após a sua aprovação;

reunião da Câmara Municipal de 18 de novembro de 2021.

- Deu-se cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição, com a

Foram, ainda, facultadas, com a antecedência prevista na lei, por

publicação do respetivo relatório de avaliação.

correio eletrónico e disponibilizadas em papel, no local previamente

Tendo como objetivo facultar as condições adequadas para o exercício

combinado, as ordens do dia das reuniões do executivo e das sessões

deste direito, foi disponibilizada aos Vereadores do PPD-PSD, a Sala das

do órgão deliberativo, bem como a documentação respetiva, e ain-

Reuniões e/ou Salão Nobre dos Paços do Município para consulta e es-

da disponibilizados para consulta todos os documentos necessários

tudo de todos os dossiês sujeitos a deliberação por parte do executivo,

à tomada de decisão. Foram fornecidas cópias desses documentos,

bem como os meios materiais indispensáveis e foi ainda disponibilizado

sempre que solicitadas, com meios humanos e materiais da autarquia.

apoio administrativo. Foram ainda remetidos, em formato digital, os

De acordo com o disposto na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com

documentos constantes da Ordem do Dia de cada reunião.

as respetivas alterações introduzidas pela Lei n.º 6/2012, de 10 de

Os representantes da oposição foram ouvidos nas questões mais re-

fevereiro, existe Regulamento do Conselho Municipal da Juventude,

levantes para a atividade autárquica e, sempre que possível, os seus

o qual define as normas relativas à composição e competência do

contributos e sugestões foram incorporados.

identificado Conselho, órgão de carácter consultivo sobre matérias
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relacionadas com a política da juventude e que desenvolve a sua ação

3.4. DIREITO DE DEPOR

no município de Albergaria-a-Velha. Ao Conselho Municipal da Ju-

No período em questão os titulares do direito de oposição não intervie-

ventude chegaram desafios que culminaram na criação do Fórum de

ram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consa-

Juventude, plataforma que permite da intervenção e participação dos

grado no artigo 8.º do Estatuto do Direito de Oposição, dado que o ór-

jovens, prevendo a integração de novas propostas, tornando-se um

gão executivo não esteve sujeito a qualquer obrigação neste domínio.

“espaço” dinâmico e convergente da participação e atuação da população abrangida. Acresce referir que aquele órgão conta com um re-

4. PRONÚNCIA SOBRE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

presentante de cada partido político com assento na Assembleia Mu-

Em cumprimento do disposto no artigo 10.º do Estatuto do Direito

nicipal. O referido órgão emitiu o parecer obrigatório no que respeita

de Oposição, foi elaborado o presente relatório de avaliação do grau

às dotações afetas às políticas de juventude e às políticas setoriais com

de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes no

aquela conexas - favorável à aprovação aos documentos previsionais.

referido estatuto, o qual vai ser remetido aos titulares do direito de
oposição, a fim de, sobre o mesmo, se pronunciarem, querendo.

3.3. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO

Por solicitação de qualquer dos titulares do direito de oposição, pode

No período atinente a este relatório foi assegurado aos titulares do

o relatório e respetivas respostas serem objeto de discussão na próxi-

direito de oposição o direito de se pronunciarem e intervirem, pelos

ma sessão da Assembleia Municipal.

meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse

Desde o ano de 2014 vem sendo elaborado relatório de avaliação do

municipal, podendo efetuar pedidos de informação, moções, requeri-

cumprimento do Estatuto do Direito Oposição, com publicação inte-

mentos, declarações políticas, esclarecimentos e protestos.

gral no Boletim Municipal e disponibilizado em permanência no sítio

Foram tornadas públicas integralmente, por transcrição nas respetivas

institucional do município na internet, em www.cm-albergaria.pt.

atas ou inclusão como anexo, todas as declarações de voto apresentadas.
Assegurou-se aos eleitos o direito de apresentação de propostas.

5. CONCLUSÃO

Foram facultadas, atempadamente, aos vereadores da oposição todas

Conclui-se, pois, que, durante o período abrangido pelo presente re-

as informações pertinentes.

latório, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha assumiu um papel

Foram dirigidos os convites aos membros eleitos da Câmara e da

ativo e transparente na efetivação dos direitos e garantias dos titulares

Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem estar

do direito de oposição, cumprindo o estabelecido no Estatuto do Direito

presentes e/ou participar em atos e eventos oficiais.

de Oposição, assim contribuindo para o reforço do sistema democrático.

Foi garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à

Por fim e em cumprimento dos n.ºs 2 e 5 do artigo 10.º do Estatuto

Autarquia e destinada aos vereadores ou aos membros da Assembleia

do Direito de Oposição e da alínea u) do n.º 1 do artigo 35º do Anexo

Municipal.

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, deter-

Foi ainda garantida, conforme regimento da Assembleia Municipal, a

mino que o presente relatório seja enviado aos titulares do direito de

distribuição de tempos de intervenção em cada sessão.

oposição e ao Presidente da Assembleia Municipal, para conhecimen-

Foi garantida a audiência prévia de interessados e promovida a consulta

to e eventual discussão na Assembleia Municipal, caso seja requerido

pública dos vários procedimentos a ela sujeitos, nos termos legais.

pelos titulares do mencionado direito, conforme dispõe o n.º 3 do

Foi, como já referido, criado o Conselho Municipal da Juventude, bem

citado artigo 10.º, devendo posteriormente ser publicado no boletim

como elaborado o Regulamento respetivo, que garante a participação

municipal e disponibilizado no sítio da internet do município.

dos jovens nos assuntos estratégicos e de interesse para a juventude,

Dê-se conhecimento à Câmara Municipal.

envolvendo-os nos processos de tomada de decisão, criando espaços de
afirmação e participação cívica, promovendo a autonomia, entendida

Paços do Município de Albergaria-a-Velha, 23 de fevereiro de 2022.

enquanto promoção de orientações estratégicas sobre as mais diversas
políticas, como as do emprego, proteção social, formação, habitação

O Presidente da Câmara Municipal,

e transportes. Foi, pois, definida uma estratégia fundamental para garantia do direito à participação dos jovens na vida social e política, em
particular no desenho e na execução das políticas que incidam direta ou
indiretamente na juventude. Este órgão integra, entre outros, um representante de cada partido político com assento na Assembleia Municipal.
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DELIBERAÇÕES

Deliberações da Câmara Municipal
Ata n.º 01
Data: 06-01-2022
Voto de pesar
Deliberação: por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo falecimento de
Maria Adelaide Martins Ferreira, antiga diretora técnica da Farmácia Martins
Ferreira e colaboradora ativa nos cuidados de saúde na comunidade.
1.º Direito – Estratégia Local de Habitação – acordo de colaboração a celebrar
com o IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada que visa promover soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições indignas e
sem capacidade económica.
Covid-19 – suspensão de atividades e equipamentos desportivos de 27.12.2021
a 09.01.2022 - Taxas
Deliberação: por unanimidade, determinar a isenção parcial no valor correspondente ao número de aulas que os utilizadores se viram privados por causa da
suspensão de atividades.

Programa de Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais – 2021
– lista definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista definitiva.
Subsídio – Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, apoiar a associação, com caráter pontual e excecional, através da oferta de 210 sacos de ração, com um custo estimado em
1890,01 euros.

Ata n.º 03
Data: 03-2-2022
Apoio material à Guarda Nacional Republicana de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a aquisição de 120 litros de tinta para a
pintura interior do edifício da GNR, correspondendo o apoio em espécie a um
montante estimado de 600 euros.

Cedência do Pavilhão Municipal de Angeja
Deliberação: por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Municipal de
Angeja pelo Alavarium – Andebol Clube de Portugal com a redução em 50%
das taxas devidas pela utilização na Época Desportiva 2021/2022

Minuta do contrato de subconcessão de uso privativo dos bens do domínio
público ferroviário integrantes do ramal de Viseu, entre o km 65,577 e o km
66,450, a celebrar com a IP – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.
Deliberação: por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a autorização
para a celebração do contrato de subconcessão, com um valor anual de 220
euros para um prazo previsto de 25 anos.

Ata n.º 02
Data: 20-01-2022

Subsídio
Deliberação: por maioria, apoiar a Associação Donaldeia com a atribuição de
um subsídio até ao montante de 20 831 euros destinado ao desenvolvimento
das atividades descritas na informação técnica.

Contratação do fornecimento de gás natural canalizado – decisão de adjudicação e minuta contratual
Deliberação: por unanimidade, adjudicar o fornecimento de gás natural canalizado à Petrogal, S.A., no valor global máximo de 234 057,31 euros e prazo
contratual de 11 meses.

Toponímia da Cidade de Albergaria-a-Velha – novos topónimos
Deliberação: por unanimidade, aprovar os seguintes topónimos: Travessa Jerónimo Gonçalves da Costa, da Rua Jerónimo Gonçalves da Costa em direção
aos campos agrícolas; Beco das Taipas, da Rua Gonçalo Eriz para nascente; e
Viela da Salgueira, da Rua da Salgueira até à zona florestal.

Listagem de bens doados ao e pelo Município, no âmbito da pandemia Covid-19 - ratificação
Deliberação: por unanimidade, ratificar a doação de bens pela Câmara Municipal à Associação de Solidariedade Social de Alquerubim.

Toponímia da Cidade de Albergaria-a-Velha – alteração de topónimo
Deliberação: por unanimidade, aprovar a alteração do topónimo de Viela das
Trapas para Viela da Azenha.

Conselho Municipal da Educação – mandato 2021-2025 – proposta de nomeação pela Assembleia Municipal
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de
25-03-2022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 20-01-2022.
Programa de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social – apoio
financeiro anual
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada
Programa de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social – candidatura
Deliberação: por unanimidade, aprovar a candidatura da CEDIARA – Associação
de Solidariedade Social de Ribeira de Fráguas para a reparação da fossa séptica
da instituição e atribuir um apoio de 50% do montante apresentado.

Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da pandemia Covid-19
- ratificação
Deliberação: por unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem de
bens doados no período de 13 a 28 de 2022.
Cedência do Pavilhão Municipal de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência, com
isenção de taxas, do Pavilhão Municipal de Angeja à Comissão Política Concelhia do CDS-PP para realização de uma jantar comício.
Campo de Padel e Pista de Atletismo da Freguesia da Branca
Deliberação: por unanimidade, aprovar a aplicação das seguintes taxas: Campo
de Padel – 2,50 euros/pessoa/hora; Pista de Atletismo – o valor da primeira hora é
de 24,83 euros, a partir da segunda hora em dias úteis entre as 9h00 e as 18h00,
de 15,60 euros, a partir da segunda hora nos fins-de-semana e feriados, de 22,81
euros e a partir da segunda hora entre as 18h00 e as 9h00, de 19,21 euros.
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Minuta de Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com
a Federação de Desportos de Inverno FDI – Portugal, no âmbito do apuramento
do atleta Pedro Manuel Marnoto Herdeiro para os Jogos Paralímpicos de Inverno Pequim 2022
Deliberação: por unanimidade, aprovar o apoio solicitado no montante de 5000
euros.
Doações e legados à Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar a doação de 73 recursos à
Biblioteca Municipal por Mário Beltrami.
Doações e legados à Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar a doação de 35 recursos à
Biblioteca Municipal por Alice Diamantina Santos Carvalho Terceiro.
Doação de livros à Biblioteca Pública Municipal de Nova Friburgo Maria Margarida Liguori – Rio de Janeiro, Brasil
Deliberação: por unanimidade, doar à biblioteca brasileira exemplares de algumas obras editadas pelo Município.
Minuta do protocolo de parceria de espetáculo a celebrar com a Jobra
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de parceria relativa à realização do espetáculo “Um Inspetor Geral”.
7.ª alteração à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 25-022022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 03-02-2022.

Ata n.º 04
Data: 17-02-2022
Descentralização Administrativa – transferência de competências par as autarquias locais e entidades intermunicipais – ação social – prorrogação do prazo
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada
Doação de viatura municipal (autocarro), com matrícula 49-66-UG
Deliberação: por unanimidade, aprovar a doação da viatura ao Clube de Albergaria, com vista a ser utilizada nas atividades do clube e proceder ao abate da
viatura do imobilizado municipal.
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 do
pavilhão à CESPU Diagnóstico Lab com isenção de taxas, para processo de testagem à Covid-19.
Minuta do protocolo de cooperação a celebrar com a Direção-Geral da Educação
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo que estabelece os termos do apoio à implementação do Programa de Educação Estética e
Artística.
VIII Encontro Para Além de Princesas e Dragões – fixação de preços
Deliberação: por unanimidade, fixar o preço de inscrição em 10 euros/ pessoa e
o preço de participação no jantar em 12 euros/ pessoa.
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Parceria com a Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha – Cheques-Prenda
Deliberação: por unanimidade, oferecer cheques-prenda às Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha e da Branca e da
Jobra Educação, no montante total de 400 euros, no âmbito da 6.ª edição do
Concurso criAtiva.

Ata n.º 05
Data: 03-03-2022
Relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição no
ano de 2021
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento.
Hasta pública para alienação de Imóvel Municipal sito em Barca, Freguesia de
Angeja – ata do ato público e adjudicação definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva para alienação
do Lote n.º 1 – prédio rústico, situado em Barca, Freguesia de Angeja.
Minuta de protocolo de colaboração a celebrar com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas – criação do Gabinete de Apoio
ao Emigrante
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de cooperação.
Regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior – ano letivo
2021/ 2022 – lista definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista definitiva dos candidatos.
Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da Pandemia Covid-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho da doação de bens, pela
Câmara Municipal, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria-a-Velha.
Projeto Calisense – aprovação de candidatura “Parcerias para o Impacto” - comparticipação
Deliberação: por unanimidade, autorizar o pagamento à Associação Calioásis
– Centro de Bem-Estar para Pessoas Afetadas pelo Cancro, mediante a apresentação de evidências de implementação e alcance dos beneficiários do projeto,
de 10 000 euros.
Projeto de Desporto Adaptado – minuta de adenda ao contrato-programa de
desenvolvimento desportivo - APPACDM
Deliberação: por unanimidade, aprovar a revisão do contrato-programa existente em virtude de uma alteração imprevista à data da realização do mesmo e por
livre acordo entre as partes.
Protocolo de colaboração a celebrar com a Associação Musical das Beiras, com
vista à promoção e implementação de ações / concertos e atividades culturais,
especialmente no domínio musical
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de colaboração.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube Desportivo de Campinho, com
a atribuição de um subsídio no montante de 2000 euros, bem como suportar
as despesas decorrentes do aluguer do equipamento de som, da contratação
das forças de segurança e disponibilizar ainda apoio logístico e técnico para a
realização do 38.º Grande Prémio de Atletismo – Cidade de Albergaria.
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Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube de Albergaria, com a atribuição
de um subsídio no montante de 8500 euros, bem como suportar as despesas
decorrentes da contratação das forças de segurança e disponibilizar ainda apoio
logístico e técnico para a realização da XXI Volta a Albergaria em Ciclismo e 3.ª
Prova Taça de Portugal de Paraciclismo.
Subsídio Época Desportiva 2021/2022 – Sport Clube Alba - adiantamento
Deliberação: por unanimidade, autorizar nova antecipação de parte do subsídio
anual referente à época desportiva 2021/2022, no montante de 16 000 euros.

Ata n.º 06
Data: 17-03-2022
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município de
Albergaria-a-Velha no Diretor do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovado em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal a 2503-2022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 17-03-2022.
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município de
Albergaria-a-Velha na Diretora do Agrupamento de Escolas da Branca
Deliberação: aprovado em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal a 2503-2022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 17-03-2022.
Mapa de Pessoal da Autarquia para o ano de 2022 – 1.ª alteração
Deliberação: aprovado em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal a 2503-2022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 17-03-2022.
Demonstração de desempenho orçamental de 2021 e modificação ao Orçamento (1.ª revisão) e às Grandes Opções do Plano (1.ª revisão) do Município de
Albergaria-a-Velha para 2022
Deliberação: aprovado em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal a 2503-2022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 17-03-2022.
Regulamento de Incentivos à Criação do Próprio Emprego no Município de Albergaria-a-Velha – candidaturas 2021 – lista definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista definitiva.
Celebração de contrato de aquisição e serviços de cedência de espaços para
formação profissional - IEFP
Deliberação: por unanimidade, ratificar a cedência de espaços para formação
profissional no Edifício Municipal da Rua Américo Martins Pereira, pelo montante de 87,50 euros para 25 horas.
Processo N.º 3 / 2022 / Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, autorizar a realização do evento “Caminhada
– Carbono Zero 2022”, com isenção do pagamento de taxas, organizado pelo
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha.
Descentralização Administrativa – Transferência de Competências para as Autarquias – domínio da Saúde – minutas do auto de transferência de competências e respetivos anexos
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.

Comemoração do Dia Mundial da Atividade Física
Deliberação: por unanimidade, aprovar o programa das comemorações, nos
termos da informação técnica.
Cedência do Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Grupo de Peregrinos de
Lourosa, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para pernoitarem
aquando da peregrinação a Fátima.
Cedência do Pavilhão Municipal de Alquerubim
Deliberação: por unanimidade, ratificar a cedência graciosa das instalações à
APEF – Associação Profissional de Educação Física do Distrito de Aveiro, para a
realização de uma ação de formação.
APPACDM – pedido de frequência graciosa de aulas de hidroterapia na Piscina
Municipal da Branca
Deliberação: por unanimidade, autorizar a frequência das aulas de hidroterapia
pelos utentes da APPACDM, com isenção do pagamento de taxas.
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder a instalação à Comissão Política Concelhia
do Partido Socialista, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a
realização de uma reunião da Comissão Política.
“Ampliação e Requalificação da Praça Central de Ribeira de Fráguas” – relatório
final, decisão de adjudicação e minuta contratual
Deliberação: por unanimidade, aprovar o relatório final e adjudicar a empreitada à empresa Construtora Paulista, Lda. pelo montante de 137 554,38 euros e
prazo de execução de 180 dias.
“Reabilitação da Zona Envolvente à Praça Fernando Pessoa” – relatório final,
decisão de adjudicação e minuta contratual
Deliberação: por unanimidade, aprovar o relatório final e adjudicar a empreitada à empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda. pelo montante
de 610 000 euros e prazo de execução de 270 dias.
Processo de Obras Particulares N.º 136 / 2020
Deliberação: por maioria, deferir o pedido de isenção de taxas à APPACDMAssociação Portuguesa de Pais e Amigos de Cidadãos com Deficiência Mental,
respeitante ao licenciamento para ampliação do Lar Residencial.

Ata n.º 07
Data: 07-04-2022
Processo N.º1/ 2022/ Ruído
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido de licença especial de ruído,
com isenção de taxas, ao Grupo Nacional de Escutas – Agrupamento 1116
Branca, para a realização do evento “São Jorge 2022 – Atividade Escutista”.
Processo N.º4/ 2022/ Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a emitir autorização, com
isenção de taxas, para a realização do XVI Cross de Montanha da Jobra, a pedido da Jobra – Associação de Jovens da Branca.
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Processo N.º7/ 2022/ Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a emitir autorização, com
isenção de taxas, para a realização do Passeio Off Road, a pedido da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha atribuindo um
subsídio até ao montante de 160 euros para a realização do projeto “Património Azulejar: Identidade a Preservar”.
Proposta de pagamento de transporte de bens de primeira necessidade destinados a refugiados ucranianos
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta de pagamento do serviço de
transporte de mercadorias internacional para a Polónia no valor de 4000 euros.
Albergaria conVIDA 2022 – Feira Regional de Artesanato e Gastronomia – normas de participação
Deliberação: por unanimidade, aprovar as normas de participação dos estabelecimentos de bebidas, do artesanato e das tasquinhas.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha –
adiantamento de parte do subsídio anual
Deliberação: por unanimidade, atribuir o adiantamento no valor de 40 000 euros por conta das atividades a serem desenvolvidas em 2022.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Jobra – Associação de Jovens da Branca atribuindo um subsídio de 1500 euros, cedendo os balneários do Pavilhão
Desportivo da Branca e do hall de entrada do Centro Cultural da Branca, com
isenção das taxas, suportando os custos com a segurança da prova e aluguer
do equipamento de som e insufláveis e ainda concedendo apoio logístico para
a realização do XVI Cross de Montanha da Jobra.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar os Escuteiros – Agrupamento N.º 116 S.
Vicente da Branca atribuindo um subsídio de 3000 euros, cedendo instalações
no Parque Desportivo da Branca, com isenção de taxas e concedendo o apoio
logístico necessário para a realização do evento “São Jorge”.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a ACRAC – Associação Cultural e Recreativa Amigos Carvalhal atribuindo um subsídio correspondente a 30% das
despesas efetuadas, até ao montante máximo de 400 euros, para a realização
do evento “Carvalhal Sobre Rodas”.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja - ratificação
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência graciosa das instalações à Coordenação Local do Desporto Escolar de Aveiro para a
realização do Campeonato Escolar de Badminton e Boccia.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Clube de Albergaria, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização da X Gala do Clube.
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal - ratificação
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência graciosa das instalações à Associação Humanitária Mão Amiga, para a realização
de reunião/ encontro do CAFAP - AHMA.
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Ata n.º 08
Data: 21-04-2022
Voto de Pesar
Deliberação: por unanimidade, aprovar o voto de pesar pelo falecimento de
Carlos Manuel Pereira Moura, antigo professor e cofundador da Associação de
Infância D. Teresa.
Relatório de Contas, Inventário de Bens e Balanço Social do Município de Albergaria-a-Velha referente ao exercício de 2021
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 29-042022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 21-04-2022.
Transferência de Competências do Município para os Órgãos da Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior, Decreto-Lei N.º 57/2019
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 29-042022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 21-04-2022.
Transferência de Competências do Município para os Órgãos da Freguesia de
Alquerubim, Decreto-Lei N.º 57/2019
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 29-042022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 21-04-2022.
Transferência de Competências do Município para os Órgãos da Freguesia de
Angeja, Decreto-Lei N.º 57/2019
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 29-042022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 21-04-2022.
Transferência de Competências do Município para os Órgãos da Freguesia da
Branca, Decreto-Lei N.º 57/2019
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 29-042022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 21-04-2022.
Transferência de Competências do Município para os Órgãos da Freguesia de
Ribeira de Fráguas, Decreto-Lei N.º 57/2019
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 29-042022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 21-04-2022.
Transferência de Competências do Município para os Órgãos da Freguesia de
São João de Loure e Frossos, Decreto-Lei N.º 57/2019
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 29-042022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 21-04-2022.
Processo N.º 1/ Recintos Improvisados/ 2022
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a deferir o pedido de isenção de taxas pelo procedimento respeitante ao licenciamento de recinto improvisado para o evento “São Jorge 2022 – Atividade Escutista”, organizado pelo
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1116 Branca.
Proposta de aceitação de doação de bens ao Município pela AdRA – Águas
da Região de Aveiro e consequente doação faseada dos bens às famílias ucranianas (deslocadas de guerra) e ratificação de doação de alguns bens doados
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Deliberação: por unanimidade, aceitar os bens doados pela AdRA, conforme listagem, ratificar a doação de parte dos bens às famílias referidas e ainda determinar
a doação dos bens aos mesmos beneficiários, através da entrega faseada.
Frequência das piscinas municipais pelos deslocados da guerra Ucrânia-Rússia
Deliberação: por unanimidade, autorizar a frequência das piscinas municipais,
com isenção do pagamento das taxas e sujeita à lotação e capacidade das mesmas, durante o presente ano civil, pelos deslocados da guerra na Ucrânia.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, atribuindo um subsídio no montante total de 21 450 euros destinado a suportar a despesa total
com as obras de execução da cobertura na Escola Básica de Albergaria-a-Velha.
Cedência das Instalações da Escola Básica da Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a ceder salas da Escola Básica da Branca à Associação de Futebol de Aveiro para a realização de exames
escritos aos árbitros da Distrital.
Cedência das Instalações da Escola Básica da Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a ceder as instalações ao
Agrupamento de Escuteiros 1116 de S. Vicente da Branca, com caráter pontual
e a título precário, com isenção das taxas, no âmbito das comemorações do Dia
de S. Jorge, Patrono Mundial do Escutismo.
Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
– Projeto de Desporto Adaptado – mapa de execução
Deliberação: por unanimidade, aprovar a aceitação do montante do diferencial
de 3534,37 euros, conforme mapa de execução do contrato-programa.
V Trail Rota dos Moinhos – preços de participação, zonas de passagem, normas
de participação e funcionamento e cobrança de receitas por entidade externa
Deliberação: por unanimidade, aprovar os seguintes preços – até 1 de maio:
trail 7 euros e caminhada 5 euros; até 15 de maio - trail 9 euros e caminhada 6
euros; até 5 de junho - trail 11 euros e caminhada 6 euros. Aprovar ainda a cobrança diária de receitas por um entidade externa, devendo a mesma proceder
posteriormente à transferência das receitas para o Município.
Albergaria conVIDA 2022 – fixação de preços de bilheteira para os dias 1, 2 e
3 de julho
Deliberação: por unanimidade, fixar os preços de bilheteira para os referidos dias,
a partir das 18h00, em 1 euro, com entrada gratuita para menores de 12 anos.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico e Recreativo de Albergaria-a-Velha comparticipando em 30% das despesas de alojamento, refeições
e transportes, bem como cedendo o Cineteatro Alba, com isenção das taxas,
para a realização do Festalbe.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o CCV – Clube Clássicos do Vouga, atribuindo um subsídio até ao montante de 30% das despesas orçamentadas, para
a realização do seu encontro anual.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Associação Florestal do
Baixo-Vouga a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização de Sessão Pública Florestal.

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Prave – Associação de
Promoção de Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual, com isenção das
taxas, para a realização da “EmpregaT – III Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo”.
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência graciosa das instalações à Associação Florestal do Baixo-Vouga , com isenção de
taxas, para a realização de uma jornada do Movimento Forestis.
Oferta de livros editados pelo Município ao Instituto de Estudos Históricos de
Fortaleza, Ceará, Brasil
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Instituto de Estudos Históricos, oferecendo exemplares de obras editadas pelo Município.
Apoio material à Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar o apoio material, com caráter pontual e
excecional, à Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha, através da oferta de 210 sacos de ração.

Ata n.º 09
Data: 05-05-2022
Protocolo de Cooperação – Universidade de Aveiro
Deliberação: por unanimidade ratificar a aprovação e outorga do protocolo que
visa a concertação de esforços para a cooperação envolvendo percursos formativos de estudantes da universidade.
Processo N.º 11/ 2022/ Atividade na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: ratificar o despacho a autorizar, com isenção de taxas, a realização
do evento “São Jorge 2022”, a pedido do Agrupamento 1116 – Escuteiros da
Branca.
Mercado Municipal “A Praça” – adjudicação definitiva
Deliberação: por unanimidade, adjudicar definitivamente a ocupação efetiva,
de natureza precária, dos lugares no Mercado Municipal – A Praça aos concorrentes dos lugares 10, 14, 47 e 48.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha com a concessão
do apoio relativo à componente do IVA, no montante de 4933,50 euros, destinado ao pagamento de coberturas na Escola Básica.
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a deferir a cedência das
instalações, com isenção das taxas, à AHMA – Associação Humanitária Mão
Amiga para a realização de reunião da CAFAP/ AHMA.
Cedência do Estádio Municipal António Augusto Martins Pereira
Deliberação: por unanimidade, ceder, com caráter pontual e a título precário, a
instalação municipal com isenção do pagamento de taxas, à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa dos Trabalhadores dos Impostos do Distrito de Aveiro
para a realização de um jogo de futebol dos seus associados.
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Mecenato Cultural – concessão de donativo à Câmara Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar o donativo de 3000 euros,
ao abrigo da lei do Mecenato, feito pela Empresa Be Epic Pharma, Lda., destinado à edição do livro infanto-juvenil “À Descoberta de Albergaria”.

Processo N.º 06/ 2022/ Ruído
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido de licença especial de ruído,
com isenção das taxas, para a realização do evento “Convívio Tradicional em
Paus”, a pedido da Freguesia de Alquerubim.

“3 Territórios. 1 Rio Que Nos Une” – planta do traçado alternativo, cronograma
e mapa de programação
Deliberação: por unanimidade, aprovar a concretização do programa previsto e
demais condicionantes, nomeadamente quanto ao traçado, traçado alternativo, segurança do evento e participantes.

Plano de Transportes Escolares – ano letivo 2022/2023
Deliberação: por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares.

Subsídios e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Desportivo e Recreativo de Soutelo, atribuindo um subsídio até ao montante de 3000 euros e cedendo as instalações do Estádio e Pavilhão Municipal da Branca, a título precário e pontual, com
isenção de taxas, para a realização do Torneio de Futebol Infantil Vila da Branca.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico Cultural e Recreativo
de Albergaria-a-Velha, atribuindo um subsídio até 30% do orçamento total destinado à realização do evento “Festival Itinerante Tradialbe”.
Cedência do Pavilhão Municipal de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações, a título precário e pontual,
com isenção das taxas, à Coordenação Local do Desporto Escolar de Aveiro para
a realização do Torneio de Encerramento do Badminton Escolar.
Comissão Consultiva de Acompanhamento do Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT CENTRO) – nomeação de técnicos
Deliberação: por maioria, nomear para representar o Município na identificada
Comissão Consultiva o Chefe de Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística
e Requalificação Urbana, Eduardo Jorge Correia da Costa Fonseca e, em sua
substituição, a Técnica Superior, Mónica Maria de Matos Bandeira.

Ata n.º 10
Data: 19-05-2022

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio a cada um
dos Agrupamentos de Escolas, no montante total de 11 372,53 euros, dos
quais 8563,01 euros para Albergaria-a-Velha e 2809,52 euros para a Branca.
Cedência do Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Criagente IPSS, a título
precário e pontual, com isenção de taxas, para a realização de acantonamento
com grupos de adolescentes.
IX Festival do Pão de Portugal e Albergaria conVIDA – fixação de preços
Deliberação: por unanimidade, aprovar a fixação de um preço de 50 cêntimos
por cada copo reutilizável.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube Desportivo de Campinho através
de uma comparticipação até 30% das despesas com o transporte das atletas
para o Torneio Internacional dos Açores.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a União Desportiva de Valmaior, atribuindo um subsídio até 30% do montante previsto no orçamento, com o limite
máximo de 1000 euros, para a realização do evento “UDV Jovem 2022”.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Landmaníacos de Albergaria – Associação para a Promoção do Património, atribuindo um subsídio até 30% do montante previsto no orçamento, com exceção das licenças, até ao limite máximo
de 1000 euros, para a realização do evento “Rota dos Moinhos”.

Caminho Português de Santiago – fixação de preços
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços da linha de merchandising –
Caminho Português de Santiago.

Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Agrupamento Complementar de Empresas denominado “Futur Forest Ace”, atribuindo um subsídio no montante
de 20 000 euros, bem como o apoio logístico necessário, para a realização do
evento “ExpoFlorestal”.

Processo N.º 19/ 2022/ Atividade na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a realização da
“21.ª Volta ao Concelho de Albergaria-a-Velha em Ciclismo e Taça de Portugal
Paraciclismo”, com isenção de taxas, a pedido do Clube de Albergaria.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, adiantar 6000 euros por conta do subsídio anual
que vier a ser atribuído à ARMAB – Associação Recreativa e Musical Amigos
da Branca.

Processo N.º 20/ 2022/ Atividade na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, autorizar a realização do “Convívio Tradicional”,
com isenção de taxas, a pedido da Freguesia de Alquerubim.

Oferta - criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita
Deliberação: por unanimidade, oferecer 450 vales/ entradas para sessões de
cinema no Cineteatro Alba aos participantes da vertente Escrita da 6.ª edição
do “criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita”.

Processo N.º 05/ 2022/ Eventos em Espaço Público
Deliberação: por unanimidade, isentar o procedimento do pagamento de taxas
devidas pelo licenciamento do evento “Convívio Tradicional em Paus”, a pedido
da Freguesia de Alquerubim.
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Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Coorganização do Evento Carnaval 2022 “Folia Fora d’Horas”, a celebrar com a Associação
Cultural e Recreativa Carnaval de Albergaria-a-Velha.
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Ata n.º 11
Data: 02-06-2022
Hasta pública para alienação de imóvel municipal sito em Quinta de Trás – Zona
Industrial de Albergaria-a-Velha – ata do ato público e adjudicação definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a ata de arrematação provisória e, consequentemente, a adjudicação definitiva da alienação do Lote N.º 1 – prédio
rústico, situado em Quinta de Trás – Zona Industrial de Albergaria-a-Velha.

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Clube de Albergaria, a
título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização do Concerto
de Verão da Academia de Música.
Cedência do Espaço Café-Concerto do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência graciosa das instalações ao PSD Albergaria para a realização de um debate temático.

8.ª edição do Projeto de Empreendedorismo nas Escolas - prémios
Deliberação: por unanimidade, aprovar e atribuir prémios (voucher) no montante total de 3000 euros às 3 turmas vencedoras (1.º, 2.º e 3.º Ciclo – 1000 euros
cada turma), os quais permitem a aquisição de material informático e eletrónico
em empresas de Albergaria-a-Velha.

Cedência do Pavilhão Municipal de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual,
com isenção das taxas, para a realização de um jantar em homenagem a
Augusto Neves.

8.º Concurso de Ideias de Negócios 2022 - prémios
Deliberação: por unanimidade, aprovar e atribuição de prémios (voucher) e autorizar o consequente pagamento, no montante total de 900 euros aos elementos das 3 equipas vencedoras (150 euros/aluno- 1.º lugar; 100 euros/aluno – 2.º
lugar; 50 euros/aluno - 3.º lugar), os quais permitem a aquisição de material
informático e eletrónico em empresas de Albergaria-a-Velha.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação Quinta das Relvas, adquirindo 20 exemplares do catálogo “GRÃO – Residência Artística e de Investigação”
pelo montante de 172,20 euros.

Proposta de adesão à Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 15-062022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 02-06-2022.
Processo N.º 17/ 2022/ Atividade na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, autorizar a realização do evento “II Passeio de
Motorizadas/Ciclomotores”, com isenção de taxas, a pedido da Banda Velha
União Sanjoanense.
Processo N.º 27/ 2022/ Atividade na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, autorizar a realização do evento “Caminhada
Solidária Albergarefugiados”, com isenção de taxas, a pedido do Agrupamento
de Escolas de Albergaria-a-Velha.
Cemitério Municipal de Albergaria-a-Velha – ossário/columbários – dispensa
temporária do pagamento de taxas
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 15-062022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 02-06-2022.
Minuta de protocolo de parceria de espetáculo – APPACDM de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de parceria de
espetáculo.
Minuta de protocolo de parceria de espetáculo – Culturalb –Associação de Artes, Recreio e Cultura de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de parceria de
espetáculo.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Sport Clube Alba, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização de cerimónia de
atribuição dos Prémios Martins Pereira.

Cedência da Piscina Municipal de São João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à ASSA – Associação de Solidariedade Social de Alquerubim, a título precário e pontual, com isenção das
taxas, para um grupo de 30 crianças do Centro de Atividades de tempos Livres.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Sport Clube Alba, atribuindo um subsídio no montante de 625 euros, para a realização do XI Torneio de Veteranos.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube Desportivo de Campinho, oferecendo as T-shirts dos participantes, até ao limite máximo de 500 euros, na 38.ª
Caravana Ciclista à Praia da Torreira.
Cedência do Pavilhão Municipal de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Junta de Freguesia de
Angeja, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização da
Exposição “Gloster Fancy – One Day Show – Angeja 2022”.
Mecenato Cultural – concessão de donativo à Câmara Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar o donativo de 1500 euros, ao
abrigo da lei do Mecenato, feito pela Empresa Art Corretores Seguros, S.A., destinado a apoiar a edição do livro infanto-juvenil “À Descoberta de Albergaria”.
Mecenato Cultural – concessão de donativo
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar o donativo de 2000 euros,
ao abrigo da lei do Mecenato, feito pela REN – Redes Energéticas Nacionais,
SGPS, S.A., destinado aos transportes escolares para as crianças e jovens visitarem a ExpoFlorestal.
Doação de 70 árvores para plantação no Concelho de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a aceitar uma doação, pela
Empresa Heliroma – Plásticos, S.A., de 70 árvores.
Centro Oficial de Recolha de Animais (2022) – proposta do relatório final, decisão de adjudicação e minuta do contrato.
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a empreitada à empresa REVILAF 2 –
Revestimentos S.A. pelo montante de 182 549,89 euros e prazo de execução
de 180 dias.
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2.ª Correção Material à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 15-062022 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 02-06-2022.

Cedência de instalações desportivas e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, ceder graciosamente instalações desportivas e o
acompanhamento por parte de um professor de Educação Física, à AHMA, para
complementar o programa de atividades de verão das suas crianças e jovens.
Festival de Encerramento das Piscinas Municipais 2022
Deliberação: por unanimidade, aprovar a realização do Festival com as condições estipuladas.

Ata n.º 12
Data: 17-06-2022
Cedência do Refeitório do Edifício Municipal situado na Rua Américo Martins
Pereira, em Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a cedência das instalações ao Sport Clube Alba, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização de
uma jantar de receção às equipas do “XI Torneio de Veteranos do S.C. Alba”.
Processo N.º 33/ 2022/ Atividade na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, autorizar a realização do evento “Caminhada
Fire Party
2022”, com isenção de taxas, a pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Albergaria-a-Velha.
Processo N.º 11/ 2022/ Ruído
Deliberação: por unanimidade, emitir a licença especial de ruído, com isenção
de taxas, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para a realização do evento “Fire Party”.
Processo N.º 03/ 2022/ Recintos Improvisados
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a emissão do
licenciamento de recinto improvisado, com isenção de taxas, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha para a realização do
evento “Fire Party”.
Município de Cantanhede
Deliberação: por unanimidade, autorizar a instalação de um outdoor pelo Município de Cantanhede, com isenção do pagamento de taxas, para a divulgação
da 30.ª Expofacic.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação de Instrução e Recreio Angejense, comparticipando em 30% as despesas com o aluguer de um autocarro, até ao limite máximo de 240 euros, para a deslocação a Covões.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Rancho Folclórico Malmequeres de
Campinho, atribuindo um subsídio até ao montante de 200 euros para a realização do Mini Festival de Folclore.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Rotary Club de Albergaria, a título precário e pontual, com isenção das taxas, bem como os recursos
humanos necessários, para a realização de cerimónia de entrega de Prémios de
Mérito e Transmissão de Tarefas.
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Cedência da Piscina Municipal da Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder gratuitamente as instalações à Probranca
– Associação para o Desenvolvimento Sócio-Cultural da Branca, que corresponderá a uma apoio no montante de 328 euros, para utilização dos alunos do
Centro de Atividades de tempos Livres.
Processo de Obras Particulares N.º 372/2022
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido de isenção de taxas ao Clube
de Albergaria respeitante ao licenciamento para ampliação de um campo de
futebol de 7.
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Município de Albergaria-a-Velha (Geral)
Serviço de Recolha de Monos e Resíduos Verdes
Linha de Apoio ao Empresário
Linha da Apoio Psicossocial
Comunicação de Avarias EDP
Comunicação de roturas e obstruções na via AdRA

MARCAÇÕES PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL OU ONLINE
www.cm-albergaria.pt/viver/atendimento-ao-municipe/agendamento

SE DESEJAR RECEBER GRATUITAMENTE O BOLETIM MUNICIPAL
PREENCHA ESTE CUPÃO:
NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE
CÓDIGO-POSTAL
TELEFONE

TELEMÓVEL

E-MAIL
SUGESTÕES?

DESTAQUE E ENVIE PARA:
Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha
A/C: Gabinete de Comunicação
Praça Comendador Ferreira Tavares
3850-053 Albergaria-a-Velha

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