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EDITORIAL
Caros(as) Munícipes,
Primeiro as Pessoas! É este o objetivo central do atual executivo
camarário que, diariamente, trabalha para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas, tendo em vista o reforço da coesão social e
institucional, o combate às diferenças sociais, o aumento dos padrões
de qualidade da educação no concelho e a participação dos jovens,
bem como a promoção do envelhecimento ativo.
Estamos a materializar a estratégia de desenvolvimento que definimos para o Concelho e a concretização das ações propostas. Tudo
isto é possível por existir uma colaboração e cooperação estreita
entre município, munícipes e os agentes locais e regionais, sejam eles
de âmbito social, económico, educativo, desportivo ou cultural.
Como poderão comprovar no presente Boletim Municipal, são relevantes os montantes destinados à educação e ao apoio social, à
conservação e manutenção do elevado número de edifícios e equipamentos municipais, à conservação da rede viária, à reabilitação urbana e eficiência energética, ao empreendedorismo, à zona industrial,
ao emprego e formação, bem como no apoio à cultura, ao desporto,
ao turismo e ao património, aos arranjos urbanísticos, à higiene e à
limpeza pública, assim como à proteção civil.
Realizámos, em novembro do ano passado, o ponto alto das comemorações dos 900 anos de Albergaria-a-Velha, com a inauguração da
estátua da Rainha D. Teresa. É o reconhecimento do Município e a
eternização daquela que foi a “mãe” desta “Velha” Albergaria.
Ainda em 2017, o Município de Albergaria-a-Velha recebeu o 1º Prémio Nacional na categoria “Promoção do Espírito de Empreendedorismo”, dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2017, um
projeto da Comissão Europeia, que tem como objetivo potenciar a
divulgação de atividades reconhecidas como boas práticas no âmbito
da promoção e iniciativa empresarial na Europa. Motivados por este
reconhecimento, continuamos a apostar em instrumentos que promovam o apoio à criação do próprio emprego e o desenvolvimento
de novas empresas.
Em Abril deste ano, inaugurámos o Mercado Municipal, agora designado “A Praça”, convictos de que este equipamento irá, sem dúvida,
criar uma nova centralidade na cidade, atraindo cada vez mais Albergarienses e potenciando a visita de pessoas de fora do Concelho.
Será um espaço de referência, que vai ao encontro das novas exigências, um local de convívio e de promoção do comércio tradicional e dos produtos agrícolas das nossas terras e das nossas gentes,
valorizando o contacto mais direto entre o produtor e o consumidor.

promover a integração das pessoas portadoras de deficiência e/ou
incapacidade na dinâmica desportiva do Concelho. Desta forma, pretende-se promover a igualdade de oportunidades e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com capacidades limitadas.
Uma referência ao MOB.A – Mobilidade Operação Bicicleta de Albergaria, projeto constituído por três vetores, que já se encontram
em pleno funcionamento, e que foi especialmente concebido tendo
em conta as especificidades do Concelho. No verão de 2017 arrancou o projeto “Patrulheiros”, pioneiro em Portugal, constituído por
jovens voluntários que se deslocam pelo território, em duas rodas,
reportando situações e ocorrências nas áreas florestais e auxiliando
os peregrinos do Caminho de Santiago e de Fátima.
As freguesias continuam a ser tidas em conta e de igual modo valorizadas pelo Executivo Municipal. Em prol do desenvolvimento local e
da elevação da qualidade de vida de todos os Cidadãos do Concelho,
foi atribuído pela Autarquia, um maior reforço financeiro, que permite a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das populações, de forma transparente e criteriosa, designadamente ao nível de
atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais
e sempre na prossecução e desenvolvimento de uma prestação de
serviço público mais eficiente.
Por fim, uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos colaboradores do município que, com o seu empenho, competência e
espírito de serviço público, permitem que todos juntos e todos os
dias, possamos fazer mais e melhor para aumentar a qualidade de
vida dos Albergarienses. Não poderia deixar de agradecer ainda a
todos os Munícipes que, direta ou indiretamente, têm colaborado com o Município de Albergaria-a-Velha.
Bem hajam!

António Loureiro

Presidente da Câmara Municipal

No desporto, o Município continua a ser uma referência a nível nacional. Prova evidente foi a atribuição, pelo segundo ano consecutivo,
do galardão “Município Amigo do Desporto” entregue pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto João Paulo Rebelo. Numa
lógica de inclusão social, celebrámos recentemente um contrato-programa com a APPACDM de Albergaria-a-Velha, com o objetivo de
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CERIMÓNIA DE INSTALAÇÃO DOS
ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO
Decorreu, no dia 21 de outubro de 2017, a cerimónia de
instalação da Assembleia Municipal e Câmara Municipal
de Albergaria-a-Velha, no Salão Nobre dos Paços do
Município, que se tornou demasiado pequeno para as
mais de 250 pessoas que quiseram assistir à sessão.
Neste ato de tomada de posse dos 27 membros da Assembleia
Municipal, que inclui, por inerência do cargo os 6 Presidentes
das Juntas de Freguesia e os 7 elementos da Câmara Municipal,
Presidente e 6 Vereadores, estiveram presentes autarcas de
Municípios vizinhos, representantes de coletividades e entidades
locais, ex-autarcas Albergarienses, bem como os deputados da
Assembleia da República António Carlos Monteiro, João Pinho
de Almeida e Assunção Cristas, Presidente do CDS-PP.
O Presidente da Câmara Municipal, António Loureiro,
agradeceu o voto de confiança dado pelos munícipes ao seu
projeto, e salientou que, passadas as eleições, “o nosso partido é
Albergaria-a-Velha e todos em conjunto devemos trabalhar para
um melhor futuro e um Concelho cada vez mais desenvolvido”.
Na sua intervenção, bastante aplaudida, o autarca recordou
alguns dos importantes marcos do último mandato, como
a redução da carga fiscal, o aumento dos apoios sociais, a
requalificação do parque escolar e das unidades de saúde, a
regeneração urbana e a valorização do património cultural e
turístico do Concelho.
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Aos resultados do passado, António Loureiro acrescentou os
novos projetos que se vão tornar realidade, nomeadamente
a requalificação da Escola Secundária de Albergaria-a-Velha, a
instalação de um hotel e a infraestruturação da Zona Industrial.
Em termos de fundos comunitários, referiu que o Município já
conseguiu obter a aprovação de 16 candidaturas e captar mais
de cinco milhões de euros de forma direta, ao que se somam
projetos em parceria com outras entidades.
“O desenvolvimento económico, o emprego, a regeneração
urbana, o ambiente e sustentabilidade, bem como a mobilidade,
são áreas estratégicas pelas quais se vai pautar a atuação do
Município nos próximos quatro anos”, concluiu António
Loureiro.
Composição da Assembleia Municipal e Câmara Municipal
De acordo com os resultados das eleições autárquicas de 1
de outubro de 2017, os membros da Assembleia Municipal
estão distribuídos da seguinte forma: 13 membros do CDS-PP,
6 membros do PPD/PSD e 2 do PS. A estes representantes
acrescem os presidentes das 6 Juntas de Freguesia, 4 do CDS/PP
e 2 do PPD/PSD. A votação para a eleição da Mesa determinou
Mário Branco como Presidente, Sandra Marcelino como 1.ª
Secretária e Martinho Nuno Silva como 2.º Secretário.
A Câmara Municipal é constituída pelo Presidente António
Loureiro (CDS/PP) e os Vereadores Delfim Bismarck (CDS/PP),
Catarina Mendes (CDS/PP), Sandra Almeida (CDS/PP), José
António Pereira (CDS/PP), José Licínio Pimenta (PPD/PSD) e
Nuno Silva (PPD/PSD).
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INAUGURAÇÃO DA
ESTÁTUA DA RAINHA
D. TERESA MARCOU
COMEMORAÇÕES
DOS 900 ANOS DE
ALBERGARIA-A-VELHA
Mais de duas centenas de pessoas
marcaram presença na inauguração
da estátua da Rainha D. Teresa na
tarde de 11 de novembro de 2017,
o momento alto do programa das
comemorações dos 900 anos de
Albergaria-a-Velha.
Delfim Bismarck, Vereador da Cultura,
explicou as origens do território atualmente conhecido por Albergaria-a-Velha
e o papel da D. Teresa, que na Carta de
Couto de Osseloa de 1117, se designa,
pela primeira vez, como rainha. A estátua
está colocada junto à antiga Estrada Real
e perto do local da albergaria original
mandada erguer pela mãe de D. Afonso
Henriques.
A obra em bronze é da autoria do artista Hélder Bandarra, tem dois metros
de altura e está colocada sobre uma base
em granito. Encontra-se de frente para a
Praça D. Teresa e de costas para a futura
avenida que terá também o nome da rainha. Mário Branco, Presidente da Assembleia Municipal, referiu que a inauguração
é um momento feliz, que “faz justiça à
fundadora da nossa terra” e salientou a
importância de sabermos “de onde vimos” para melhor construir o caminho
que queremos seguir.
A fundação de uma albergaria para acolher os peregrinos e viajantes na Idade
Média lançou as bases para o reconhecimento do território como um lugar
hospitaleiro e solidário. O Presidente da
Câmara Municipal, António Loureiro, afirmou que Albergaria-a-Velha continua a
promover a solidariedade junto de quem
mais precisa. Como tal, no dia em que
se homenageava D. Teresa, a Autarquia
decidiu apresentar a nova ambulância de

socorro (ABSC) dos Bombeiros Voluntários, a ser batizada com o nome da rainha.
O veículo foi adquirido e transformado
no âmbito de um apoio disponibilizado
pela Autarquia para a compra de viaturas
de socorro até ao montante de 100 mil
euros e, para António Loureiro, é o reconhecimento da dedicação dos bombeiros
à comunidade.
Durante a tarde foi ainda apresentado
o inteiro postal comemorativo dos 900
anos de Albergaria-a-Velha e inaugurada
a exposição documental “Das Origens a
Osseloa” na Biblioteca Municipal, onde o
público teve a oportunidade de apreciar,
pela primeira vez, os achados arqueológicos das escavações efetuadas nas Mamoas do Taco, no Monte de São Julião e
em Cristelo. O documento da fundação
esteve representado por uma cópia à
escala, acompanhada pela transcrição e

respetiva tradução.
A fechar o programa da tarde, foi apresentado o quarto número da Revista
Albergue, uma publicação anual que
promove a inventariação, preservação,
valorização e divulgação da História e
do Património do Concelho de Albergaria-a-Velha. A edição de 2017 reúne 16
artigos que versam sobre arte sacra, demografia, genealogia e património, entre
outros temas.
Em jeito de balanço, Delfim Bismarck referiu que os quatro números da Revista
Albergue reúnem 54 artigos de 46 autores diferentes, acompanhados por 950
imagens. No total, são 2300 páginas com
trabalhos de investigação, que fomentam um conhecimento mais profundo
do Concelho e que a Câmara Municipal
quer continuar a promover.
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ORÇAMENTO DE ALBERGARIA-A-VELHA PARA 2018 TOTALIZA QUASE 17
MILHÕES DE EUROS
A Assembleia Municipal de Albergariaa-Velha aprovou a 18 de dezembro
de 2017, o Orçamento e Grandes
Opções do Plano do Município para
2018 no valor de 16 979 900 euros. O
documento foi aprovado com 17 votos
a favor, 6 votos contra e 3 abstenções.
“O ano de 2018 vai ser marcado pela
manutenção das taxas dos impostos
municipais – IMI na taxa mínima,
manutenção das reduções na taxa variável
do IRS (2,75%) e da Derrama (1,20%) –
e pela aceleração, há muito esperada, dos
Programas de Fundos Comunitários”,
explica António Loureiro, Presidente da
Câmara Municipal.
As apostas do Município são de
continuidade em relação aos anos
anteriores, sendo possível destacar as
verbas destinadas à educação e ação
social, à conservação e manutenção dos
equipamentos municipais, à requalificação da rede viária, à
reabilitação urbana e à eficiência energética. A infraestruturação
da Zona Industrial, a continuação da implementação do Plano
de Ação de Apoio ao Empreendedorismo e do Orçamento
Participativo, bem como o reforço das verbas atribuídas às IPSS,
ao tecido associativo e às juntas de freguesia são outros projetos
também considerados prioritários.
O autarca Albergariense considera, ainda, que o processo de
descentralização de competências da Administração Central
nos municípios e as obras no Baixo Vouga Lagunar, que totalizam
mais de 20 milhões de euros “são duas realidades que irão
marcar 2018 e para as quais o Município terá uma atenção
especial e um acompanhamento atento.”
Dando continuidade à dinamização da reabilitação urbana e
à criação de condições que contribuam para o aumento da
atratividade do Concelho, o Executivo vai dar início à requalificação
da antiga estação de comboios e espaço envolvente, bem
como proceder à infraestruturação de novos arruamentos na
Zona Industrial, para o qual existe uma candidatura aprovada
no Portugal 2020. Em termos de obras, destacam-se ainda a
requalificação da Escola da Avenida e da Escola Secundária de
Albergaria-a-Velha e a continuação da intervenção no Pavilhão
Municipal de Albergaria-a-Velha. As três piscinas municipais
também serão alvo de atenção, nomeadamente no que diz
respeito à melhoria da qualidade da água e do ar.
A ação social e a educação continuam a ser áreas prioritárias
da Câmara Municipal. Em 2018 vai-se apostar na melhoria da
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habitação social, no apoio ao arrendamento urbano e no reforço
das verbas para as IPSS, em especial, para a implementação de
sistemas de gestão da qualidade. Na educação, e em consonância
com a Carta Educativa do Município, será potenciada a Escola
Básica de São João de Loure e reorganizado o Ensino Profissional.
A aposta na ciência e tecnologia na educação Pré-escolar e no
1.º Ciclo, o aumento dos apoios por turma para a realização
de atividades letivas complementares e a implementação do
projeto de desporto adaptado também estão contemplados nas
Grandes Opções do Plano.
Na área do turismo e do lazer, é possível salientar a criação
do Centro Interpretativo da Pateira de Frossos, a colocação de
postos de observação de aves e a dinamização dos percursos
do Baixo Vouga. Neste último caso, está previsto o arranque da
construção de uma via ciclável entre Angeja e Frossos.
A mobilidade, a qualidade ambiental e a sustentabilidade são
igualmente áreas prioritárias em 2018. A promoção de medidas
de eficiência energética nos edifícios municipais e a aquisição
de veículos menos poluentes para a frota municipal estão
contemplados nos documentos previsionais, tal como a criação
de postos de carregamento para veículos elétricos. Dotar o
Município de uma rede de caminhos “verdes”, a ligar o parque
escolar aos principais equipamentos desportivos, culturais e
de lazer do Concelho, fomentando ainda as ligações com o
património natural e edificado, é também um objetivo a curto
prazo.
“A política de investimento continuará intensa”, frisa António
Loureiro sobre 2018, mas ressalva que será “obrigatoriamente
ponderada e rigorosa.”
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ALBERGARIA-A-VELHA QUER SER
MUNICÍPIO AMIGO DA BICICLETA
A Câmara Municipal está a promover a utilização
da bicicleta como alternativa a outros meios de
transportes poluentes através da MOB.A - Mobilidade
Operação Bicicleta de Albergaria-a-Velha. O projeto
de implementação de mobilidade ciclável e suave visa
contribuir para a melhoria do ambiente e da qualidade de
vida dos cidadãos, promovendo a utilização da bicicleta
nas pequenas deslocações.
O MOB.A é constituído por três
vetores que já se encontram
em pleno funcionamento e
que foram especialmente
concebidos tendo em conta as
especificidades do Concelho.
No verão de 20017, arrancou
o
projeto
“Patrulheiros”,
constituído
por
jovens
voluntários que se deslocam
pelo território, sobre duas
rodas, reportando ocorrências
nas áreas florestais e auxiliando
os peregrinos do Caminho de
Santiago e de Fátima na sua passagem pelo Concelho.
O segundo vetor do MOB.A foi apresentado no Dia Mundial
da Bicicleta, a 19 de abril deste ano, e é denominado POP Programa Operacional Pedalar. Dirigido às crianças do préescolar e do 1.º Ciclo, o POP engloba diversas atividades
em que os mais novos aprendem a utilizar, com segurança, a
bicicleta. Para esta vertente, são disponibilizadas 60 bicicletas
para crianças dos quatro aos nove anos. As escolas têm também
acesso a um “Kit Trânsito”, com sinalética, coletes e capacetes,

bem como um “Kit Skills”, com vários suportes para exercícios
de agilidade e destreza.
Já a 10 de maio foi a vez de a comunidade conhecer o sistema
de bicicletas partilhadas, de utilização gratuita, no centro da
cidade. Com o terceiro vetor da MOB.A pretende-se promover
a utilização deste meio de transporte nas pequenas deslocações,
contribuindo para a diminuição da poluição no centro urbano e
o aumento da saúde e qualidade de vida dos munícipes, através
da prática de exercício físico. As bicicletas, num total de 30,
podem ser requisitadas na “bOx” junto da Piscina Municipal de
Albergaria-a-Velha, que também disponibiliza cargo bikes para
quem quer fazer o transporte
de compras ou até de pessoas
de mobilidade limitada. O
sistema de partilha de bicicletas
é desenvolvido em parceria
com a Junta de Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior.
“Este
é
um
projeto
diferenciador, com identidade
própria, que foi concebido
tendo em conta a realidade
do Concelho”, refere António
Loureiro,
Presidente
da
Câmara Municipal. Para além dos benefícios para o ambiente e
para a saúde dos munícipes, o autarca destaca a componente
formativa nas escolas, com a qual espera alterar mentalidades.
Para a Autarquia Albergariense, o sucesso do MOB.A passa
por um envolvimento estreito com a sociedade civil, desde
os agrupamentos de escolas, escuteiros e associações ligadas
à natureza, às forças de segurança e proteção civil, tais como
a GNR e Bombeiros Voluntários, bem como as coletividades
locais e empresas do setor.
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INAUGURAÇÃO D’A PRAÇA ATRAIU MILHARES DE PESSOAS A
ALBERGARIA-A-VELHA
“É com grande satisfação que aqui estamos, neste ato
simbólico, a dar início a uma nova etapa deste mercado,
que acreditamos ser uma mais-valia para o nosso
Concelho”. Perante uma enorme moldura humana,
António Loureiro, Presidente do Município, inaugurou
o novo mercado, agora designado “A Praça”, no dia 14
de abril de 2018, uma obra há muito ambicionada pela
população e que implicou um investimento de cerca
de um milhão e setecentos mil euros, financiados pelo
Centro 2020.
Na cerimónia solene estiveram presentes Luís Caetano, Vicepresidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro, João Almeida, Deputado da Assembleia
da República, Luís Tavares Pereira, autor do projeto do novo
mercado, bem como autarcas locais e da região, representantes
de associações e de várias empresas.
“A Praça irá, sem dúvida, criar uma nova centralidade na cidade,
atraindo cada vez mais Albergarienses e potenciando a visita de
pessoas de fora do Concelho. Será um espaço de referência,
que vai de encontro às novas exigências, um local de convívio e
de promoção do comércio tradicional e dos produtos agrícolas
das nossas terras e das nossas gentes, valorizando o contacto
mais direto entre o produtor e o consumidor”, explicou António
Loureiro.
No dia da abertura, os corredores da nova praça fervilhavam
de movimento, com milhares de pessoas a querer conhecer o
novo espaço, que vem trazer mais conforto, mais qualidade e
melhores serviços à população. A Praça inclui 46 espaços de
venda de diversos produtos, como carne, peixe, frutas e legumes,
8 CÂMARA EM MOVIMENTO

pão e pastelaria, hortícolas ou flores, que funcionarão nesta fase
à quarta-feira e sábado de manhã.
O novo mercado conta ainda com diversos espaços de
restauração, lojas de comércio/serviços e bancas com abertura
para a praça central. Esta área estará aberta todos os dias, com
exceção de segunda-feira e pretende ser um espaço de convívio
e de dinamização de atividades culturais.
A sustentabilidade ambiental também não foi esquecida e o
projeto desenvolvido inclui soluções que melhoram a eficiência
energética do equipamento, tais como painéis fotovoltaicos e
aproveitamento das águas pluviais.
Após a requalificação efetuada, o mercado conseguiu atrair mais
vendedores, ao mesmo tempo que o preço mensal diminuiu
comparativamente com a situação antes das obras.
“Ninguém tem dúvidas que a cidade de Albergaria-a-Velha ganha
mais um polo de atração regional, capaz de rivalizar com as suas
congéneres e afirmando-nos como um território moderno e
com qualidade de vida, permitindo fixar e atrair cada vez mais
pessoas”, frisou António Loureiro.
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CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERE CERCA DE 330 MIL EUROS PARA AS
FREGUESIAS DO CONCELHO

No dia 10 de abril de 2018, no âmbito da delegação de
competências, a Câmara Municipal assinou com as Juntas
de Freguesia de Alquerubim, Angeja, Branca, Ribeira de
Fráguas, União de Freguesias de Albergaria-a-Velha e
Valmaior e União de Freguesias de S. João de Loure e
Frossos, os acordos de execução que visam assegurar a
limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
assegurar a realização de pequenas reparações nos
estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico e manutenção dos respetivos
espaços envolventes; e a gestão e manutenção de espaços
verdes.

Para o exercício das competências previstas nos acordos de
execução, a CM vai transferir uma verba anual de 329.816,20 €.
As transferências serão efetuadas após a apresentação por parte
das Juntas de Freguesia de relatórios trimestrais a entregar à
Câmara Municipal e posterior validação dos serviços municipais.
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha pretende que as
freguesias do seu território garantam uma prestação de serviços
de qualidade, atividades de proximidade e apoio direto às suas
populações, através de uma utilização racional dos recursos que,
para tal, lhes são disponibilizados.

Limpeza das vias e espaços
públicos, sarjetas e
sumidouros

Pequenas reparações
nos estabelecimentos do
pré-escolar e 1.º CEB e
manutenção dos respetivos
espaços envolventes

Gestão e manutenção de
espaços verdes

Albergaria-a-Velha e Valmaior

54 723,35€

26 056,07€

-

Alquerubim

33 092,40€

7 864,35€

-

Angeja

23 208,35€

7 312,46€

-

Branca

54 224,50€

28 186,95€

12 209,19€

Ribeira de Fráguas

32 650,75€

10 567,56€

-

São João de Loure e Frossos

28 697,90€

11 022,37€

-

226 597,25€

91 009,76€

12 209,19€

Freguesia

TOTAL
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As autarquias locais desempenham um papel de reconhecida
relevância no que respeita à prossecução de políticas de
proximidade junto das populações, resolvendo, em tempo
útil, problemas que reclamam respostas rápidas e eficazes.
O Município de Albergaria-a-Velha procurando melhorar a
eficácia e eficiência das atividades decorrentes das atribuições
e competências das Freguesias do Município, elaborou um
Regulamento Municipal para apoio às Freguesias do Município.
Pretende-se, com este regulamento, apoiar as freguesias
na promoção e salvaguarda dos interesses próprios das
populações, definindo critérios que se pretendem transparentes
e equitativos, atentos à caraterização geográfica e demográfica,
permitindo-lhes, de forma célere, o desenvolvimento da sua
atividade, naa qual se inclui a resolução de problemas urgentes.
Os apoios a conceder às Juntas de Freguesia, ao abrigo do

referido regulamento, abrangem:
a) Aquisição de materiais de construção;
b) Aquisição de máquinas agrícolas, florestais e veículos agrícolas,
ou outros veículos a motor, associados às competências da
freguesia;
c) Aluguer de máquinas agrícolas, florestais e veículos agrícolas,
ou outros veículos a motor, associados às competências da
freguesia;
d) Cedência de veículos agrícolas, ou outros veículos a motor,
associados às competências da freguesia;
e) Aquisição de serviços no âmbito da Proteção Civil;
f) Utilização pontual de espaços e equipamentos municipais,
incluindo a logística associada e com isenção de taxas;
g) Isenção de taxas nos procedimentos relacionados com
as atividades da freguesia, desde que enquadrados nas suas
competências;
h) Apoio técnico na elaboração de projetos
para obras da competência da freguesia;
i) Prestação de serviços para iluminação de
Natal.
O valor anual a atribuir será até ao montante
máximo de 353.000,00€, a transferir
trimestralmente, mediante comprovativos de
despesa e relatórios.
Com este tipo de apoios, a Câmara Municipal
está ciente que é garantida a promoção
e salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações, designadamente ao
nível de atividades de proximidade e do
apoio direto às comunidades locais e sempre
na prossecução e desenvolvimento de uma
prestação de um serviço público mais eficiente
e mais eficaz.

ENCERRAMENTO DO ANO DE 2017
COM SALDO POSITIVO SUPERIOR A
2 MILHÕES DE EUROS

arrecadadas superiores às despesas correntes, que incluem
as despesas com pessoal, as aquisições de bens e serviços ou
as transferências correntes para as freguesias, coletividades e
outras.

No ano de 2017, o Município de Albergaria-a-Velha registou
um saldo de gerência no montante de 2.118.827.76 euros,
ou seja, não despendeu todas as receitas arrecadas, tendo
estas transitado para 2018. Perante esta situação, foi
aprovada uma revisão ao Orçamento para utilizar o saldo
positivo em novos projetos e atividades.

Quando as receitas correntes não são utilizadas nas despesas
correntes é possível afetar a poupança a despesas de capital,
como as de investimento e as amortizações de empréstimos.

É de assinalar, igualmente, que o Município obteve uma poupança
corrente de 1 924 195,77 euros, sendo as receitas correntes
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Quanto ao Prazo Médio de Pagamento e segundo dados da
DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais, o Município, a
31 de dezembro de 2017, demorava sete dias a pagar as suas
obrigações financeiras.
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ANTÓNIO
LOUREIRO DESTACA
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL
DO CONCELHO
NO DIA DO MUNICÍPIO
“Neste momento de festa e
de reflexão, devemos honrar o
Município e fortalecer as instituições
e a comunidade de forma a
prosseguirmos um caminho de
desenvolvimento e de crescimento,
como tem acontecido”. Na cerimónia
solene do Dia do Município, que
decorreu na tarde de 17 de fevereiro,
nos Paços do Município, António
Loureiro, Presidente da Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha, fez
uma reflexão sobre a evolução do
Concelho e salientou algumas das
medidas encetadas pelo Executivo
nas áreas económica e social.
Na sessão, o Município atribuiu oito Medalhas de Mérito Municipal tendo homenageado, pela primeira vez, duas das mais
importantes empresas da Zona Industrial
– a Grohe e a Polivouga. Para o autarca, a
proximidade com o sector empresarial e
o desenvolvimento económico têm sido
uma prioridade para o Executivo, tendo

destacado as ações que tem implementado nesta área, como o aumento do solo
industrial na revisão do PDM, a criação
de um serviço municipal direcionado
para o empreendedorismo, a valorização
da Incubadora de Empresas e o sistema
de incentivos à criação do próprio emprego.
A área social também não é esquecida
e António Loureiro afirmou que “Albergaria-a-Velha é um dos municípios mais
amigos das famílias”, na medida em que
tem promovido a redução dos impostos
e a melhoria da qualidade de vida dos Albergarienses. O autarca referiu ainda que
está atento aos novos desafios, tais como
a concorrência aguerrida entre territórios ou as competências a contratualizar
com o Governo na Educação e Saúde.
Além das empresas Grohe e Polivouga,
que receberam a Medalha de Mérito Mu-

CRIANÇAS DO 3.º ANO
CONHECERAM OS SERVIÇOS DA
CÂMARA MUNICIPAL

nicipal – Grau Ouro, a Câmara Municipal
distinguiu a atleta Marina Bastos, também
com o Grau Ouro, a Casa da Alameda, a
Associação Cultural e Recreativa Sobreirense, a Banda Recreativa União Pinheirense e o Rancho Folclórico Os Malmequeres de Campinho, com a Medalha de
Mérito Municipal – Grau Prata, e o Rancho Folclórico da Ribeira de Fráguas com
a Medalha de Mérito Municipal – Grau
Bronze.
O Presidente da Assembleia Municipal
de Albergaria-a-Velha, Mário Branco, afirmou que, como autarcas, “é ponto de
honra promover e fazer o agradecimento e reconhecimento público das pessoas, firmas ou coletividades que de qualquer forma evidenciaram, contribuíram,
ou contribuem ainda, para mais e melhor
Albergaria”.

o funcionamento da Administração Pública e para as formas
de exercer uma participação ativa. A visita à Câmara Municipal
no 3.º ano do 1.º Ciclo antecede e complementa a visita à
Assembleia da República, que as crianças fazem no 4.º ano.

Cerca de 170 crianças e professores/as do 3.º ano do 1.º
Ciclo do Ensino Básico visitaram a Câmara Municipal no
dia 16 de fevereiro no âmbito das comemorações do Dia
do Município. Acompanhados por técnicos da Autarquia,
os estudantes percorreram as diversas Divisões
distribuídas pelos Paços de Município, numa visita guiada
pela atividade diária dos serviços municipais.
O dia aberto para as crianças do 3.º ano insere-se na estratégia
de promoção da História e Património Local e da Educação
para a Cidadania, procurando sensibilizar os mais novos para
CÂMARA EM MOVIMENTO 11
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PRIMEIRA EDIÇÃO DA EMPREGA´T
COM MAIS DE 5 MIL VISITANTES
Cerca de 60 empresas, entidades de recrutamento,
escolas e outras organizações marcaram presença na
primeira edição da Emprega’T – Feira do Emprego,
Formação e Empreendedorismo, que decorreu nos dias
19 e 20 de abril. Organizado pelo Município de Albergariaa-Velha e pelo CLDS 3G “Albergaria Integra’T”, o evento
contou com cerca de 5400 visitantes à procura de novas
oportunidades de trabalho, formação ou ideias para criar
o seu próprio negócio.
“Se Albergaria-a-Velha é reconhecida regional e nacionalmente,
muito o deve ao seu forte tecido empresarial”, afirmou António
Loureiro, Presidente da Câmara Municipal, na cerimónia de
abertura. De acordo com os últimos dados oficiais de 2016,
as empresas Albergarienses registaram um aumento de seis
por cento no volume de negócios em relação ao ano anterior,
totalizando 1050 milhões de euros, e criaram mais de 6800
empregos. O autarca também salientou que Albergaria-a-Velha
é o 35.º concelho português mais exportador. “Perante esta
realidade, o Município só tem um caminho, que é o de estar ao
lado das empresas”.
Para além de constituir uma plataforma de oferta e procura
de emprego, facilitando o contacto entre empresas e pessoas
à procura de novas oportunidades, a Emprega’T desenvolveu
várias iniciativas paralelas, como oficinas ou apresentações de
empresas em forma de pitch, para os visitantes conhecerem
melhor a realidade de diversas organizações e descobrirem
12 CÂMARA EM MOVIMENTO

o que é exigido aos colaboradores que querem ser bemsucedidos no mercado de trabalho.
Na quinta-feira, foi possível destacar a realização de um
seminário sobre responsabilidade social das organizações e,
na sexta-feira, a mesa redonda Criação do Próprio Emprego
– Oportunidades de Financiamento. Entre os vários oradores
convidados, marcaram presença António Couto dos Santos,
membro do Conselho Superior da Fundação Ilídio Pinho e exMinistro da Educação, Celina Gil, do Departamento de Politicas
de Empresa da IAPMEI, e Pedro Martins Pereira, Fundador da
Larus e do ProjectoAlba.
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ALBERGARIA-A-VELHA VENCE PRÉMIO EUROPEU NA ÁREA DO
EMPREENDEDORISMO
O Município de Albergaria-a-Velha recebeu no dia 23 de
setembro de 2017, em Lisboa, o 1.º Prémio Nacional na
categoria “Promoção do Espírito de Empreendedorismo”
dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2017.
O prémio atribuído distingue o Programa de Incentivos à Criação
do Próprio Emprego do Município, um projeto criado em 2014
e que, em três edições, já apoiou 38 ideias de negócio das
mais diversas áreas, como a consultadoria, produção alimentar,
turismo ou manutenção de máquinas.
Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European
Enterprise Promotion Awards – EEPA) são um projeto da
Comissão Europeia, que tem como objetivo potenciar a
divulgação de atividades reconhecidas como boas práticas no
âmbito da promoção da iniciativa empresarial na Europa.
Em Portugal, e entidade responsável pela atribuição das
distinções é o IAPMEI, sendo os melhores projetos avaliados por
um júri constituído por figuras proeminentes da sociedade. Em
2017, o júri incluiu, entre outras personalidades, Luís Braga da
Cruz, ex-Ministro da Economia e Vice-Presidente do Conselho
de Administração da Fundação de Serralves, Francisco Murteira
Nabo, Economista e Presidente Não-Executivo do Conselho de

Administração da Galp Energia, António Saraiva, Presidente da
CIP-Confederação da Indústria Portuguesa, e Jorge Marques dos
Santos, Presidente do IAPMEI.
O Programa de Incentivos à Criação do Próprio Emprego do
Município inclui a atribuição de bolsas de incentivos mensais,
durante um ano, bem como um conjunto de apoios à contratação
de serviços externos. No total, os empreendedores que instalem
as suas empresas no Concelho de Albergaria-a-Velha podem
beneficiar de 4000 euros num ano, não reembolsáveis.
Mais do que o reconhecimento nacional e europeu de um
programa da Câmara Municipal, o prémio valoriza o empenho
e a dedicação dos empreendedores do Concelho, que saem
da sua “zona de conforto” para criar o seu próprio negócio,
bem como das entidades parceiras do projeto: a Associação
de Jovens Empreendedores de Albergaria-a-Velha e a SEMA –
Associação Empresarial.
Até ao final de 2017, a Autarquia apoiou o desenvolvimento
de 38 empresas através do Programa de Incentivos à Criação
do Próprio Emprego, tendo estas criado mais de 49 postos de
trabalho e apresentado uma faturação superior a 1.7 milhões
de euros.
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INCUBADORA DE ALBERGARIA-A-VELHA ACOLHE CADA VEZ MAIS
EMPRESAS
A Incubadora de Empresas do
Município de Albergaria-a-Velha,
criada em 2009, está localizada no
centro da cidade e foi, recentemente,
alvo de intervenção para melhorar
as
condições
oferecidas
aos
empreendedores,
nomeadamente
no que diz respeito à eficiência
energética, ao aquecimento das
salas e à acústica, bem como à
reestruturação do espaço, de forma
a garantir maior privacidade às
empresas instaladas.
Atualmente, a incubadora dispõe de 26
espaços para ocupação individual ou em
regime de coworking, bem como serviços

de incubação para o apoio a ideias de
negócio e empresas que pretendam
iniciar e/ou desenvolver a sua atividade,
potenciando a economia local e a
criação de emprego. Para além de vários
gabinetes, a Incubadora dispõe ainda de
salas de formação, sala de reuniões, um
auditório e um pavilhão multiusos.
Tendo como missão aumentar o
potencial económico do concelho, captar
investidores e recorrer à prática corrente
de políticas de incentivos para a criação
de empresas e postos de trabalho, a
Incubadora de Empresas tem vindo a
crescer, passando de 6 empreendedores
instalados em 2014 para 22 empresas em
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2017, a que correspondem 39 postos de
trabalho efetivos.
Para assegurar a gestão deste
equipamento e prestar todas as
informações relacionadas com a criação
de empresas, financiamentos, formação,
entre outros, foi criado o Serviço de
Apoio ao Empresário, e que funciona
também neste edifício. Por forma a
criar uma centralidade neste polo, em
todas as questões relacionadas com a
temática, estão ainda instalados a SEMA
– Associação Comercial e o Gabinete de
Inserção Profissional, para as questões do
emprego.
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MUNICÍPIO DINAMIZA SESSÕES DE ESCLARECIMENTO SOBRE APOIOS E
INCENTIVOS PARA EMPREENDEDORES
O Município de Albergaria-a-Velha organizou nos dias 7
de setembro de 2017 e 20 de abril de 2018 sessões de
esclarecimento sobre a temática Empreendedorismo –
Financiamento, Apoios e Incentivos.
Nas duas sessões foram apresentados vários programas de
apoio ao empreendedorismo de diferentes entidades, tais
como o Instituto de Emprego e Formação Profissional, AIDA/
GAL Aveiro Norte, IAPMEI, instituições bancárias e o próprio
Município. O objetivo foi dar a conhecer os vários instrumentos
de financiamento que se encontram disponíveis no nosso País
e que constituem uma importante ajuda para a constituição de
uma empresa ou para o desenvolvimento de um negócio já
existente. As sessões contaram com a participação de cerca de
100 jovens empreendedores.
14 EMPREENDEDORISMO
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4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA “EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS”
No ano letivo 2017/2018 arrancou a quarta edição do
programa “Empreendedorismo nas Escolas”, desenvolvido
pela Câmara Municipal e que envolve alunos de todos os
ciclos, dos Agrupamentos de Escolas de Albergaria-aVelha, da Branca e do Colégio de Albergaria.
O programa decorre há quatro anos consecutivos, abrangendo
cada vez mais professores e alunos. Nesta edição participam
mais de 50 professores e aproximadamente 1000 alunos dos
quatro níveis de ensino - 1.º, 2.º 3.º Ciclos, Ensino Secundário
e Profissional.
Ao longo do ano letivo são desenvolvidas atividades relacionadas
a temática, com o objetivo de promover e estimular o
espírito empreendedor dos jovens e fomentar atitudes e
comportamentos propícios ao desenvolvimento de uma cultura
inovadora e criativa na comunidade escolar.
Neste âmbito, os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico que
participam no projeto, receberam no passado mês de abril, os já
habituais “Kits de Empreendedor – Rota do Gaspar”.

Também, os alunos dos 7º e 8º ano tiverem a oportunidade, em
contexto de sala de aula, de ouvir as experiências profissionais e
de vida partilhadas por um empreendedor da nossa comunidade,
na atividade “Conversa com Empreendedor”.
Simultaneamente os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo envolveram-se,
em contexto de sala de aula, em diversos desafios relacionados
com a temática, criando ideias/projetos de negócio ou jogos
pedagógicos sobre empreendedorismo, que apresentaram à
comunidade na 4.ª Mostra de Empreendedorismo Júnior, que
decorreu no passado dia 26 de maio, na Alameda 5 de Outubro.
Ainda no âmbito deste projeto, os estudantes do Ensino
Secundário e Profissional prepararam ideias de negócio em torno
de produtos inovadores, que apresentaram ao 4º Concurso
de Ideias de Negócio e Inovação Social. Esta edição de 2018
contou com 49 projetos concorrentes, tendo sido selecionadas
12 ideias para a sessão final, que foram apresentadas no dia 4 de
maio, no Cineteatro Alba.
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ALBERGARIA-A-VELHA PREPARA INTERCÂMBIO EUROPEU SOBRE
INSERÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO
Um grupo de 14 jovens de Portugal, Bulgária, Eslovénia,
Espanha, Grécia e Itália estiveram nos dias 27 e 28 de
março em Albergaria-a-Velha para preparar o intercâmbio
europeu do projeto Youth Exchange, que vai decorrer
no Concelho em julho. O projeto é uma iniciativa do
Município, aprovada e inserida no Erasmus+, o Programa
Europeu para a Educação, Formação, Juventude e
Desporto.

económica durante um período incerto”, explica António
Loureiro, Presidente do Município de Albergaria-a-Velha.
Através do intercâmbio Youth Exchange, pretende-se promover
o diálogo entre jovens de vários países europeus sobre as
práticas que estão a ser levadas a cabo para combater as
dificuldades que os mais novos sentem quanto querem construir
o seu percurso profissional e pessoal e que podem ser da área
financeira, geográfica ou até mesmo de origem étnica.
Nos dois dias, o grupo de jovens – que incluiu quatro estudantes
Albergarienses – preparou as questões técnicas e logísticas
do intercâmbio de julho, que vai envolver cerca de 48 jovens,
aproveitando também a ocasião para conhecer os equipamentos
e as dinâmicas de Albergaria-a-Velha.

O projeto Youth Exchange pretende facilitar a troca de
experiências entre organizações de seis países europeus na área
do empreendedorismo jovem e da inclusão social. “A entrada
no mercado de trabalho, para inúmeros jovens, é vista como
uma fase onde predomina o desemprego, a precariedade
e a insegurança, à qual está associada ainda a dependência

“ARRUÍNA-ME” FOI O MOTE PARA O
PIGO 2018
O Cineteatro Alba foi palco do PiGO 2018 na tarde de 14
de março, deste ano, desenvolvido sob o mote “Arruíname”. Organizado por estudantes do Agrupamento de
Escolas de Albergaria-a-Velha, com o apoio do Município,
o evento tem como objetivo intervir ativamente
na sociedade civil com ideias, conceitos, valores e
oportunidades inovadoras de forma a criar atitudes
empreendedoras nos participantes.
Na edição deste ano participaram 17 oradores das mais
diversas áreas, da comunicação à culinária, do teatro à fotografia,
passando pelo empreendedorismo social, design, consultoria,
entre outras.
Cada convidado teve 3:14 minutos para apresentar uma ideia,
16 EMPREENDEDORISMO

No âmbito do Erasmus+, o Município desenvolveu na semana
de 14 e 18 de maio outro projeto com nove organizações
de seis países europeus dirigido a técnicos de juventude e
empreendedorismo. O projeto Training Course teve como
objetivo capacitar os profissionais que trabalham com os grupos
mais expostos aos efeitos do mercado de trabalho e que
apresentam elevado risco de desemprego e exclusão social. O
encontro contou com a participação de 30 técnicos europeus.
Os dois projetos aprovados pelo programa Erasmus+
enquadram-se no Plano de Ação e Empreendedorismo
Albergaria Empreende+, no eixo Educação e Formação.
um conceito, uma inovação ou opinião em formato pitch.
O Presidente da Câmara Municipal, António Loureiro, marcou
presença no evento e saudou o dinamismo dos estudantes
Albergarienses, que estão no bom caminho para se tornarem
empreendedores de sucesso.
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PEDRO VIEIRA INSPIROU ALBERGARIENSES A DAREM OS PRIMEIROS PASSOS
PARA UMA VIDA MÁGICA
Lotação esgotada na noite de 31 de
janeiro, no Cineteatro Alba, para
ouvir e aprender com Pedro Vieira,
coach e criador de Inspiração Para
Uma Vida Mágica. O evento de
desenvolvimento pessoal contou com
a presença da Vereadora da Educação
e Ação Social, Catarina Mendes, que
louvou o caráter solidário da iniciativa,
cuja receita reverteu na íntegra para
a APPACDM de Albergaria-a-Velha.
Inspiração Para Uma Vida Mágica
pretende, através de uma abordagem
multidisciplinar, aumentar o nível de
compreensão daquilo que acontece aos

indivíduos ao longo da vida, ajudando-os a
ultrapassar obstáculos. Através de breves
desafios lançados ao público, Pedro Vieira
demonstrou que a mudança para uma
vida melhor é um processo dinâmico,
que não deve ser um drama, mas sim um
exercício que nos permite sair da nossa
zona de conforto com leveza.
O coach e autor convidou Pedro Rui
Carvalho, formador e autor da página
“O Homem Que Sonha” para partilhar a
sua experiência pessoal. Sendo cuidador
do pai, que sofre de Alzheimer, explicou
que teve de mudar a perspetiva como
vê a doença e a realidade para ter uma

vida mágica. “A pergunta derradeira que
temos de fazer é quem sou eu e o que
quero ser; a resposta, só a encontramos
dentro de nós”, concluiu.
Inspiração Para Uma Vida Mágica foi
desenvolvido no âmbito da parceria
entre o Município de Albergaria-a-Velha
e as empresas Life Training, Soul4Biz –
International e Terapias - Saúde e Bemestar.

ANDRÉ LEONARDO INCENTIVOU
JOVENS A “FAZER ACONTECER” NO
CINETEATRO ALBA
O empreendedor viajante, André Leonardo, regressou
ao Cineteatro Alba no dia 11 de dezembro de 2017
para partilhar com os jovens as histórias inspiradoras
de empreendedorismo que encontrou na sua volta ao
Mundo.
Inspirado pelo explorador Fernão de Magalhães, André
Leonardo partiu sozinho, durante um ano, numa expedição
à volta do mundo com o objetivo de conhecer histórias de
empreendedores e, com elas, poder inspirar outras pessoas.
O relato da sua aventura por 23 países em cinco continentes
pode ser lido em Faz Acontecer, um livro que apresenta
o empreendedorismo como uma atitude de vida, que é

independente do meio e do tempo em que vivemos. Dos
bairros de lata do Quénia, a Silicon Valley, nos Estados Unidos da
América, André Leonardo encontrou casos reais que o levaram
a concluir que “difícil é diferente de impossível!”
A conferência foi desenvolvida no âmbito do Clube de
Empreendedorismo Escolar e do Plano de Ação Albergaria
Empreende+, do Municipio de Albergaria - a - Velha.
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CAMPANHA DE NATAL DO BANCO ALIMENTAR EM ALBERGARIA-A-VELHA
ANGARIOU MAIS 30 POR CENTO DE ALIMENTOS
A Campanha de Natal do Banco Alimentar Contra a
Fome em Albergaria-a-Velha, que decorreu entre 1 e 3
de dezembro de 2017, angariou 7613 quilos de géneros
alimentares, mais 31,71 por cento do que na campanha
homóloga de 2016. Ao todo, os Albergarienses contribuíram com mais 1833 quilos de alimentos, sendo o Concelho o terceiro do distrito de Aveiro com a maior variação
positiva em relação ao ano passado.

em 11 estabelecimentos. O Município organizou a campanha a
nível local, mobilizando os voluntários, transportando a recolha
alimentar à sede do Bando Alimentar e coordenando as escalas
dos voluntários nos estabelecimentos comerciais.

Mais de 300 voluntários de várias entidades parceiras estiveram
ao longo dos três dias de campanha em 17 superfícies comerciais
em todas as freguesias, havendo uma subida de bens doados

CÂMARA MUNICIPAL ENTREGOU
RECEITA ANGARIADA PARA AS
VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS
AOS BOMBEIROS

A Câmara Municipal entregou a receita da campanha
solidária a favor das vítimas dos incêndios aos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha numa
sessão que decorreu a 27 de julho de 2017.
A campanha, que consistiu na venda da pulseira “conVIDAS”,
começou na Albergaria conVIDA, entre 29 de junho e 2 de julho.
Depois do evento, voluntários do Banco Local de Voluntariado
(BLV) continuaram a vender a pulseira em várias iniciativas nas
freguesias do Concelho. Foram vendidas 1888 pulseiras, o que
se traduziu numa receita de venda de 1888 euros. Entretanto,
muitos munícipes fizerem donativos para a campanha; somando
estes com a venda das pulseiras, foram angariados 2144, 99
euros para as vítimas dos incêndios na zona centro do País.
Simultaneamente, foi organizada uma angariação de bens e de
alimento para animais destinados aos municípios afetados pelos
incêndios e a Câmara Municipal colaborou com entidades locais
no transporte e recolha efetuada.

DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRIO EM ALBERGARIA-A-VELHA
No Dia Internacional do Voluntário, que se celebra a 5
de dezembro, o Município organizou uma tertúlia no
Cineteatro Alba com o objetivo de promover a discussão
sobre o importante papel das pessoas que, de forma
desinteressada, dão o seu tempo em prol do bem-estar
da comunidade.
Na iniciativa estiveram presentes representantes de diversas
entidades que contam com o empenho de muitos voluntários
para desenvolver um trabalho solidário junto de quem mais
precisa - Cruz Vermelha Portuguesa, Amnistia Internacional,
Make a Wish Portugal e Assistência Médica Internacional (AMI).
A moderação da tertúlia esteve a cargo de Catarina Mendes,
Vereadora da Ação Social da Autarquia.
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No final da sessão, os participantes visitaram uma exposição
fotográfica sobre o trabalho de voluntariado efetuado no
Concelho e que abrange várias áreas, como a social, cultural
e desportiva. Atualmente, existem 255 voluntários/as inscritos
no Banco Local de Voluntariado e 23 organizações promotoras.
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MUNICÍPIO ATRIBUIU 117 500 EUROS
ÀS IPSS DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha atribuiu, na
tarde de 8 de janeiro, um apoio financeiro no montante
total de 117 500 euros a 11 Instituições Particulares de
Solidariedade Social do Concelho com respostas sociais
reconhecidas pela Segurança Social. O subsídio, atribuído
no âmbito do Programa de Apoio às Instituições de
Solidariedade Social (PAIPSS), visa incrementar as
novas atividades desenvolvidas pelas IPSS e que não se
enquadram no financiamento regular de outras entidades
públicas.
“As IPSS estão mais próximas dos cidadãos, acompanham-

nos desde que nascem até à terceira idade, chegam onde
mais ninguém chega,” salientou Catarina Mendes, Vereadora
da Ação Social. Tendo em conta a nova realidade social, que
exige respostas diferentes para as necessidades específicas
da população, a Câmara Municipal procedeu a uma primeira
alteração do PAIPSS, em fevereiro de 2017, integrando o apoio
financeiro anual, entre outros eixos de investimento.
O valor é definido de acordo com critérios objetivos, tais como
o número de respostas, o número de utentes, a área geográfica
de intervenção, a participação nas iniciativas da Rede Social, os
acordos e parcerias com o Município, entre outros. Os apoios a
atribuir por IPSS têm um limite máximo de 12 500 euros e um
mínimo de 7500 euros. “Os desafios são cada vez maiores e é
preciso chegar a quem mais precisa”, reforçou Catarina Mendes.

MUNICÍPIO APOIA IPSS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DA
QUALIDADE
A Câmara Municipal de Albergaria-aVelha está a apoiar cinco Instituições
Particulares de Solidariedade Social
do Concelho na implementação de
sistemas de gestão da qualidade. O
auxílio financeiro, no valor de 17 500
euros, é atribuído no âmbito do
Programa de Apoio às Instituições
Particulares de Solidariedade Social
(PAIPSS).

O processo de preparação da certificação
está a ser implementado em parceria
com o CLDS 3G “Albergaria IntegraT”
e contempla a Associação de Infância
D. Teresa, a Fundação Creche Helena
de Albuquerque Quadros e o Centro
Social e Paroquial de Santa Eulália, na
resposta social de Creche, a Irmandade
da Misericórdia de Albergaria-a-Velha,
na Estrutura Residencial para Idosos, e a
APPACDM de Albergaria-a-Velha, no que

diz respeito ao Lar Residencial.
O projeto de implementação de um
sistema de gestão da qualidade (SGQ)
pressupõe uma intervenção concertada
e visa promover a aquisição e partilha de
boas práticas e a aposta na aquisição de
competências específicas que garantam
a qualidade dos serviços e das respostas
sociais das instituições da Economia
Social aderentes.
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ALBERGARIA-A-VELHA DISSE NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

No Dia Internacional para a
Eliminação da Violência Contra
as Mulheres, que se celebra a 25
de novembro, os Albergarienses
não ficaram indiferentes a esta
problemática e saíram à rua para
assinalar a data.
O Município de Albergaria-a-Velha
associou-se ao CLDS “Albergaria
Integra’T” e à Rede Local de Intervenção
para a Violência Doméstica, e organizaram

a 1.ª Corrida/Caminhada pelo Fim da
Violência Contra as Mulheres, que contou
com a participação de cerca de 400
pessoas.
A corrida/caminhada, que teve como
mote Meta: Violência Zero, iniciou com a
largada de balões, onde foram colocadas
mensagens pessoais relativas ao dia. Ao
longo do percurso – de dez quilómetros
para a corrida e oito para a caminhada
- foram também afixados   vultos   com

estatísticas nacionais, distritais e locais
relacionadas com a violência exercida
contra as mulheres e histórias reais
de mulheres que faleceram vítimas
de violência. Estas histórias foram
disponibilizadas pela associação ANIMAR,
e integram a exposição Aqui Morreu
uma Mulher. Foi oferecida uma T-Shirt
e pulseira refletora a todas as pessoas
participantes.

MUNICÍPIO CAPACITA SERVIÇOS
MUNICIPAIS PARA AS QUESTÕES DA
IGUALDADE DE GÉNERO
O Município de Albergaria-a-Velha e o CLDS 3G
“Albergaria IntegraT” promoveram entre fevereiro
e abril de 2018 uma ação de formação no domínio
da Igualdade de Género dirigida a colaboradores e
colaboradoras da Autarquia e técnicas das IPSS.
No seguimento da assinatura do protocolo de cooperação com
a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, no ano
passado, em que o Município se comprometeu a desenvolver
um Plano Municipal para a Igualdade, a formação pretendeu
reformular a perspetiva de género a nível interno, capacitando
os serviços para práticas assertivas quanto à igualdade e não
discriminação de género.
A ação, com a duração de 58 horas abordou vários temas
como os papéis sociais de género, paradigmas e estereótipos;
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os mecanismos nacionais e internacionais para a promoção da
igualdade de género; a responsabilidade social das organizações
para a concretização da igualdade de género; a conciliação entre
a vida profissional, familiar e pessoal; a violência de género; a
saúde, direitos sexuais e reprodutivos, entre outros. A formação
incluiu ainda uma componente prática, com a dinamização de
atividades grupais nas diferentes áreas de igualdade de género.
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PONTES SONORAS TROUXE
A CAIXINHA ENCANTADA AO
CINETEATRO ALBA

Os utentes da APPACDM de Albergaria-a-Velha voltaram
a pisar o palco do Cineteatro Alba na noite de 24 de
março para a quinta edição do Pontes Sonoras.
O projeto municipal de inclusão social teve este ano, como
tema, A Caixinha Encantada e contou com a participação de
20 utentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental de Albergaria-a-Velha, 13 jovens da
Jobra Educação e, pela primeira vez, oito crianças do Jardim-deInfância de Soutelo, acompanhadas por seus familiares. Estando
a IPSS localizada no lugar de Soutelo, freguesia da Branca,
pretendeu-se, este ano, envolver elementos da comunidade
local, de diferentes gerações, fortalecendo as várias ligações
entre eles, num verdadeiro espetáculo inclusivo.
O projeto Pontes Sonoras promove o desenvolvimento
de diferentes competências nos utentes da APPACDM,
nomeadamente o aumento da concentração, o controlo dos
momentos de silêncio, a coordenação motora e o trabalho em
equipa. É uma das faces mais visíveis do programa Incluir+, uma
iniciativa do Município de Albergaria-a-Velha, que visa promover
a inclusão social da população com deficiência.

SALAS SNOEZELEN E DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL REALIZAM
MAIS DE 4500 SESSÕES EM TRÊS ANOS
As Salas Snoezelen e de Integração Sensorial, dois espaços
de intervenção junto de pessoas portadoras de deficiência
ou incapacidade, já realizaram 4726 sessões desde a sua
abertura em outubro de 2015. Integradas no projeto
municipal Incluir+, as salas têm acompanhado uma média
de 47 utentes em cada ano letivo.

dinamizadas 1850 sessões, o que demonstra que as salas estão
a ter um papel positivo na melhoria da qualidade de vida dos
utentes.

As Salas Snoezelen e de Integração Sensorial constituem
uma resposta às necessidades dos munícipes portadores de
deficiência ou incapacidade e/ou problemas sensoriais ou do foro
neurológico, de forma individualizada e eficaz, contribuindo para
o pleno desenvolvimento bio-psico-social e consequentemente
para a inclusão social. No primeiro ano de abertura, realizaramse 925 sessões. Já este ano letivo, até final de abril, tinham sido

BIBLIOTECA E CINETEATRO ALBA
“VESTIRAM-SE” DE AZUL PARA
RECORDAR O AUTISMO

A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a comunidade para
este distúrbio neurológico que a Organização das Nações
Unidas estima afetar uma em cada 150 pessoas.

No Dia Mundial da Consciencialização do Autismo,
celebrado a 2 de abril, o Município aderiu ao projeto
mundial Light It Up Blue e iluminou a Biblioteca Municipal
de Albergaria-a-Velha e o Cineteatro Alba com uma luz
azul.
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ATIVIDADES PROGRAMA IDADE MAIOR 2017/2018

Em Roda do Conto na Biblioteca
Municipal

Oficina de Informática

Cantigas à Desgarrada

Oficina Trauteias & Rodopias

Baile da Primavera

Atividade Física Sénior

Dia dos Namorados

Apresentação do Livro Felicidade 100
Idade

Sessão de Risoterapia

Oficina de Trabalhos Manuais
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CPCJ DE ALBERGARIA-A-VELHA ASSINALOU MÊS DA PREVENÇÃO
DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de
Albergaria-a-Velha assinalou em abril o Mês da Prevenção
dos Maus-tratos na Infância. Sob o lema “Cuidar e proteger ajuda-nos a crescer”, foram desenvolvidas diferentes
ações ao longo do mês, que visaram sensibilizar a população para a problemática da violência sobre as crianças.
Entre as iniciativas desenvolvidas, algumas em contexto escolar,
a CPCJ assinalou o Dia Azul a 18 de abril com uma ação no
novo Mercado Municipal, em que foram distribuídos laços azuis
e explicada a história por trás da campanha de luta contra os
maus-tratos na infância. A ação contou com a participação do
Presidente do Município, António Loureiro, e da Vereadora da
Educação e Ação Social, Catarina Mendes. Os munícipes foram
também convidados a usar uma peça de roupa azul.

BANCO DE LIVROS ESCOLARES
EMPRESTA MAIS DE 400 MANUAIS A
ESTUDANTES DO CONCELHO
No ano letivo 2017/2018 o Banco de Livros Escolares do
Município de Albergaria-a-Velha emprestou 429 manuais,
cadernos de atividades e livros de apoio a 53 estudantes
do Concelho. Em relação a doações, os Albergarienses
entregaram mais 73 manuais ao banco, que conta já com
um fundo de empréstimo superior a 1100 livros.

Ao longo do mês foi ainda organizado um concurso para
encontrar um slogan para a CPCJ. O vencedor foi Gonçalo
Gama, do 9.º G da EBI de São João de Loure com a frase “Liga.t.
CPCJ ajuda”. No dia do Agrupamento de Albergaria-a-Velha
foram distribuídas pulseiras pelos estudantes.
A Prevenção dos Maus-tratos na Infância está associada ao laço
de cor azul desde 1989, quando uma avó norte-americana,
Bonnie Finney, colocou uma fita azul no carro para despertar
a curiosidade das pessoas. Quando questionada, Finney relatava
a violência e maus tratos que os seus netos foram sujeitos
pelos próprios pais, acabando por originar um movimento
internacional de prevenção.

consequentemente,desenvolver boas práticas em matéria de
responsabilidade social e ambiental.
Podem requerer manuais alunos e alunas do 1.º, 2.º, 3.º CEB e do
Ensino Secundário que frequentem a rede privada e pública no
Concelho. A doação de livros pode ser feita em qualquer altura
do ano na Biblioteca Municipal.

O Banco de Livros Escolares, criado em 2015, tem como
propósito o fomento da partilha de livros escolares, maximizando
a recuperação de livros escolares usados e disponibilizandoos, gratuitamente, a quem deles necessite. Pretende, ainda,
sensibilizar a comunidade para a necessidade de reutilização
dos livros escolares usados, para a sua correta utilização e,
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JORNADAS DO PROFESSOR DERAM VOZ ÀS PREOCUPAÇÕES DOS
DOCENTES

“Ser professor é uma missão
nobre. Estas jornadas são o
reconhecimento do vosso trabalho
e dedicação”. Foi assim que António
Loureiro, Presidente do Município
de Albergaria-a-Velha, abriu as
IV Jornadas do Professor, que
decorreram a 11 de novembro de
2017, no Cineteatro Alba. Ao longo
da manhã, procurou-se dar voz às
preocupações dos docentes e discutir
o seu papel na formação dos jovens
numa sociedade em constante
mutação.
No primeiro painel da manhã, “Na
Voz do Professor”, representantes dos
estabelecimentos de ensino do Concelho
partilharam a realidade nas suas escolas e
salientaram que o papel do professor não
se limita ao ensino de conteúdos nem se
restringe ao espaço da sala de aula. Os
oradores Filipe Vieira (Conservatório
de Música da Jobra), Pedro Marques
(Colégio de Albergaria), Victor Peixe
(Agrupamento de Escolas da Branca) e
Rosa Silva (Agrupamento de Escolas de
Albergaria-a-Velha) lançaram pistas sobre
as diferentes funções que os decentes
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hoje em dia assumem, desde motivar
para o sucesso a provocar a curiosidade
e apontar caminhos para o aluno chegar
“pelo seu próprio pé” ao resultado
desejado.
Os investigadores da Universidade de
Aveiro Idália Sá-Chaves, Rui Neves e
António Neto Mendes foram os oradores
convidados do segundo painel, A Voz do
Professor, onde se questionou o papel do
professor como agente de mudança. Para
Idália Sá-Chaves,“a qualidade do professor
determina a qualidade da mudança” e
o principal objetivo da educação não é
ensinar certezas absolutas aos alunos,
mas formar cidadãos capazes de construir
uma sociedade que valorize a condição
humana e o bem-estar geral. Através da
melhoria das práticas educativas, que
devem evitar a padronização, é possível
melhorar a sociedade.
Passando do papel do professor para
o papel do Município na Educação, a
Vereadora Catarina Mendes apresentou
o Programa Municipal de Educação
(PME) 2017/2018. O PME reúne a oferta
de atividades complementares para os

diversos ciclos de ensino e inclui, este
ano, 65 propostas nas áreas do ambiente,
promoção da leitura, desenvolvimento
pessoal, criatividade, inclusão, música,
turismo e património, ocupação de
tempos livres, cidadania, ciência, atividade
física, saúde e empreendedorismo.
Catarina Mendes explicou que o programa
é fruto de um trabalho de parceria com
os vários agentes educativos e salientou
que o Município está disponível para
dar resposta aos novos desafios que são
apresentados, sempre com o apoio e
estímulo dos professores.
Antes do tradicional almoço convívio, a
Câmara Municipal atribuiu os Prémios
de Mérito Escolar relativos ao ano letivo
2016/2017, uma distinção que pretende
valorizar o trabalho e dedicação dos
alunos do 6.º. 9.º, 10.º 11.º e 12.º ano. Ao
todo, a Autarquia distinguiu 16 alunos,
com os prémios monetários a variar entre
os 150 euros (6.º ano) e os 400 euros
(12.º ano). A manhã contou ainda com
três momentos culturais, proporcionados
por alunos dos Agrupamentos de Escola
de Albergaria-a-Velha e Branca.
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MUNICÍPIO DISPONIBILIZA ACESSO GRATUITO A ESCOLA VIRTUAL A MAIS
DE 900 ESTUDANTES DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha
entregou no início do ano letivo 2017/2018 o
Manual de Utilizador do Aluno da Escola Virtual
a todas as crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico
da Rede Pública do Concelho. Com este manual,
mais de 900 estudantes têm acesso gratuito a uma
plataforma online com conteúdos pedagógicos,
podendo desenvolver e aprofundar diversos
conhecimentos e complementar as matérias
lecionadas em sala de aula.
“O investimento em soluções modernas e
tecnologicamente eficazes, para além da requalificação
do parque escolar, tem sido uma aposta contínua deste
Município, seguindo os desafios de uma sociedade em
constante mudança e desenvolvimento”, refere António
Loureiro, Presidente da Autarquia Albergariense. Para
o Executivo, a aposta na Escola Virtual constitui um reforço
do programa de ação escolar, contribuindo para a melhoria
dos resultados escolares e das capacidades de utilização das
tecnologias e preparando os alunos e alunas para os desafios da
aprendizagem formal e informal.
Através da plataforma online, as crianças têm acesso a manuais
digitais, a recursos de preparação para provas e exames, a
dicionários e podem testar os seus conhecimentos com diversos
testes temáticos. Tendo em conta os resultados nestes testes,

são sugeridos conteúdos adicionais para que o estudante possa
melhorar o seu desempenho.
A Escola Virtual é uma plataforma concebida pela Porto Editora
que reúne milhares de exercícios para as principais disciplinas
do 1.º ao 12.º ano, organizados por tópicos de programa, que
avaliam o conhecimento do aluno. Em função dos resultados,
são sugeridas aulas interativas para a revisão da matéria,
proporcionando uma experiência de estudo orientada para a
aprendizagem individual e autónoma do aluno.

FESTA DE LANÇAMENTO DO LIVRO HISTÓRIAS DA AJUDARIS’17 EM
ALBERGARIA-A-VELHA
O Cineteatro Alba recebeu no dia 27 de abril a festa de
lançamento do livro Histórias da Ajudaris’17, promovida
pela Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha. A edição
de 2017, subordinada ao tema A Família, inclui trabalhos
de estudantes do Concelho, acompanhados por imagens
de ilustradores nacionais conceituados.
Durante a sessão, os alunos e as alunas participantes
leram as histórias que escreveram para a Ajudaris, uma
associação particular de carácter social e humanitária de
âmbito nacional, sem fins lucrativos, que luta diariamente
contra a fome, a pobreza e a exclusão social. Entre as
várias leituras, foram apresentados momentos culturais
de dança e música, também concebidos pelos estudantes.
A Fundadora da Ajudaris, Rosa Vilas Boas, e alguns ilustradores
solidários marcaram presença na festa de lançamento.
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COMUNICAÇÃO CONSCIENTE COM AS CRIANÇAS FOI TEMA DE OFICINA
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
O ciclo Encontros com (a) EDUCAÇÃO regressou à
Biblioteca Municipal na manhã de 13 de janeiro com
a oficina Comunicação Consciente com as Crianças,
dinamizada por Catarina Parente.
“Assumimos naturalmente que comunicar é um processo
natural, e até é, mas comunicar de forma empática e assertiva
nem sempre é fácil e acessível”, realçou Catarina Parente, Coach
e Facilitadora de Parentalidade Consciente. Ao longo de três
horas, foi promovida a reflexão e o autoconhecimento, de forma
a identificar focos de conflito, padrões de respostas negativos e
encontrar alternativas saudáveis.

CINETEATRO ALBA RECEBEU
SESSÃO DISTRITAL DO
PARLAMENTO DOS JOVENS

Cerca de 120 estudantes do ensino básico do distrito
de Aveiro estiveram reunidos no Cineteatro Alba para

O ciclo Encontros com (a) EDUCAÇÃO teve início em 2017
com uma primeira sessão sobre Parentalidade Consciente.
De forma regular, o Município pretende trazer novos temas à
discussão que ilustram as mudanças a decorrer na área educativa
e social.

a fase distrital do Parlamento dos Jovens 2018, que
decorreu a 6 de março. No evento, que contou com
a participação de 39 escolas, o tema em discussão foi
a Igualdade de Género. Do concelho de Albergariaa-Velha, participaram três estudantes do Colégio de
Albergaria.
“Acreditamos que, apoiando ações de discussão e debate,
estamos a promover uma cultura de participação ativa, de
literacia política e de aprofundamento de diálogo entre
gerações e quadrantes ideológicos”, afirmou António Loureiro,
Presidente do Município, na sessão de abertura. O autarca
Albergariense exortou os jovens a terem um papel mais
importante na sua comunidade, de forma a construir uma
melhor sociedade. Das discussões públicas dos regulamentos
municipais, aos orçamentos participativos, António Loureiro deu
vários exemplos de iniciativas onde os jovens podem fazer ouvir
a sua opinião.

JOVENS ALBERGARIENSES PARTILHARAM IDEIAS SOBRE A POLÍTICA
EUROPEIA NA ÁREA DA JUVENTUDE
O Município de Albergaria-a-Velha, em parceria com o
Conselho Nacional da Juventude (CNJ) organizou, na
tarde de 28 de fevereiro, uma sessão para jovens sobre
o tema Tu na Europa, inserida no 6.º Ciclo de Diálogo
Estruturado.
A ação realizou-se na Biblioteca Municipal, tendo a Autarquia
convidado representantes do Conselho Municipal da Juventude,
das coletividades locais, associações de estudantes, juventudes
partidárias, agrupamentos de escolas e outras entidades do
Concelho com atividade direcionada para infância e juventude.
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O 6.º Ciclo de Diálogo Estruturado é um processo articulado
ao nível europeu, com implementações nacionais, que pretende
consultar os jovens sobre quais deverão ser as prioridades, os
mecanismos de participação e os modelos dos programas de
apoio da próxima Estratégia Europeia para a Juventude.
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ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2017/2018

Casa do Ambiente

Ciência e Astronomia na Escola

Como criar um Herbário

Água é Vida

Camões é um Poeta Rap

Alimentação Saudável

Ao Encontro da... Educação Literária

Música na Escola

Visitas à Assembleia da República

Mariana num Mundo Igual
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DISPENSADORES SACÃO JÁ ESTÃO
DISPONÍVEIS EM VÁRIOS LOCAIS
O Município colocou dispensadores de sacos com
papeleira para dejetos caninos em nove locais do
Concelho. Denominado saCÃO, o novo serviço contribui
para uma melhor limpeza do espaço público, permitindo
que os donos de cães tenham uma forma cómoda de
eliminar os dejetos dos seus animais de estimação.
Os dispensadores de sacos estão disponíveis em Albergaria-aVelha (Piscinas Municipais, Alameda 5 de Outubro, Azerveira
e Vila das Laranjeiras), Alquerubim (Rua Senhora dos Aflitos,
Ameal, junto ao ecoponto), Angeja (Jardim Dr. Jaime Portugal,
junto à Igreja), Branca (Centro Cultural da Branca), Ribeira de
Fráguas (junto ao ecoponto na Rua de S. Tiago com a Travessa
da Estrada Velha) e S. João de Loure (Parque dos Plátanos).

MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA INVESTE EM VIATURAS ELÉTRICAS
PARA REFORÇO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
O Município de Albergaria-a-Velha
adquiriu duas viaturas elétricas para
limpeza urbana, de forma a reforçar
a aposta na melhoria do asseio dos
espaços públicos. A aquisição destes
veículos implicou um investimento
de aproximadamente 90 000 euros,
comparticipado em 50% pelo
Estado, através do Fundo Ambiental
disponibilizado às Autarquias.
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Os dois veículos destinam-se à limpeza
urbana e à manutenção de jardins, sendo
que um está equipado com monda
térmica para eliminar plantas daninhas
sem utilizar produtos químicos. Está ainda
prevista a compra de mais uma viatura
elétrica de apoio ao serviço.
O Município de Albergaria-a-Velha
cumpre assim os objetivos inscritos no
PAES – Plano de Ação para a Energia
Sustentável, aprovado em 2014, que

prevê a redução das emissões poluentes
e o consumo de energia.
O Presidente da Câmara Municipal,
António Loureiro, refere que a aquisição
das novas viaturas enquadra-se, quer
nas preocupações ambientais do
Município de reduzir a emissão de CO2
e de melhorar a qualidade do ar, quer
na aposta de melhorar os serviços de
limpeza.
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MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA PROMOVEU AÇÕES DE
SENSIBILIZAÇÃO NA ÁREA DA DEFESA DA FLORESTA
O Município de Albergaria-a-Velha, em parceria com
a Guarda Nacional Republicana (GNR),a Associação
Florestal do Baixo Vouga (AFBV), a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-aVelha, a Associação Nacional de Empresários Florestais,
Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) e a Associação
BioLiving, promoveu seis ações de sensibilização Defesa
da Floresta Contra Incêndios em diferentes locais
do Concelho. Esta medida surgiu no seguimento das
alterações legislativas publicadas e em curso, e tendo em
conta que a Defesa da Floresta Contra Incêndios é um
desígnio nacional.

As ações tiveram como objetivo alertar a população para
a importância dos procedimentos preventivos a adotar,
nomeadamente sobre o uso do fogo, a limpeza e remoção de
matos, a manutenção das faixas de gestão de combustível, como
se proteger em caso de incêndio, tendo em vista a redução do
número de ocorrências e a minimização dos riscos de incêndio
florestal.
Para o Presidente da Câmara Municipal António Loureiro “é
primordial sensibilizar a população e dar a conhecer as medidas
impostas pelo Governo para que não se voltem a repetir as
tragédias do passado. Só com o empenho e a participação de
todos é que é possível proteger a nossa população, os nossos
bens e o nosso concelho.”

ESTUDANTES E VOLUNTÁRIOS
PLANTAM ÁRVORES NO CONCELHO
Estudantes e voluntários de Albergaria-a-Velha e da
região têm participado em várias iniciativas de plantação
de árvores que têm decorrido um pouco por todo o
Concelho.
Em novembro do ano passado, um grupo de estudantes dos
Centros Escolares de Alquerubim, Angeja e Laginhas plantaram
60 sobreiros nos terrenos dos baldios de Valmaior, em Vila Nova
de Fusos, numa iniciativa desenvolvida no âmbito da Semana da
Reflorestação Nacional.
No Dia Internacional da Floresta, celebrado a 21 de março,
crianças da Escola Básica da Cruzinha também estiveram em
Vila Nova de Fusos para colocar tubos de proteção nas árvores
plantadas pelos seus colegas. Nesse dia, um grupo de voluntários
também andou pelo local numa ação de controlo de acácias. Na
zona de Nossa Senhora do Socorro, e no âmbito do projeto
EMRC – Carbono Zero, estudantes do Agrupamento de Escolas

de Albergaria-a-Velha plantaram 20 árvores das espécies prunus
cerasifera e prunus avium, bem como alguns carvalhos.
Já no Parque do Estuval, em Sobreiro, estudantes e voluntários
da Universidade de Aveiro plantaram perto de 380 árvores no
final de 2017. Amieiros, loureiros, sabugueiros, carvalhos, bétulas,
aveleiras, medronheiros, sobreiros, freixos e castanheiros foram
algumas das espécies plantadas.
A Associação Florestal do Baixo Vouga, a Junta de Freguesia
de Albergaria-a-Velha e Valmaior, a Associação BioLiving e o
Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas têm sido
parceiros privilegiados nas várias ações desenvolvidas.
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ALBERGARIA-A-VELHA RECEBE, PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO,
GALARDÃO MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO
Delfim Bismarck, Vice-presidente e Vereador do Desporto
da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, recebeu do
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João
Paulo Rebelo, o galardão Município Amigo do Desporto
2017, uma distinção que visa reconhecer o modelo
de intervenção no desenvolvimento desportivo e os
resultados obtidos pelos municípios portugueses.

A entrega dos galardões, promovido pela APOGESDAssociação Portuguesa de Gestão de Desporto e pela Cidade
Social-plataforma on-line, decorreu no dia 8 de setembro de
2017, em S. João da Madeira.
O projeto Município Amigo do Desporto teve o seu início em
2016 onde reconheceu o trabalho e mérito na área do desporto
de 27 municípios. No ano seguinte foram 60 as autarquias
distinguidas que representam todos os distritos de Portugal
continental e onde se podem incluir vários representantes dos
arquipélagos da Madeira e Açores.
A Associação Portuguesa de Gestão de Desporto é uma
organização sem fins lucrativos, que pretende contribuir e
colaborar na criação de uma cultura de eficácia, qualidade e
responsabilidade na gestão das organizações desportivas.

JOVENS ALBERGARIENSES COM BONS RESULTADOS NO X ENCONTRO DE
ESCOLAS DE NATAÇÃO
As crianças e jovens do Concelho de Albergaria-a-Velha
obtiveram bons resultados nas diversas provas do X
Encontro de Escolas de Natação, que decorreu a 24
de março, na Piscina Municipal da Branca. Ao todo, os
nadadores e nadadoras Albergarienses conquistaram os
três primeiros lugares 36 vezes.

O X Encontro de Escolas de Natação contou com cerca de 200
participantes de cinco escolas de natação da região - Albergariaa-Velha, Espinho, Ílhavo, Oliveira de Azeméis (CERCIAZ) e Vagos.
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha ofereceu o lanche a
todos os jovens, bem como algumas lembranças às escolas.

Apesar de o encontro não ter um caráter competitivo,
valorizando antes o convívio entre escolas de natação, os bons
resultados demonstram que os mais novos estão a aplicar-se nas
aulas e a treinar bastante. O 1.º lugar foi obtido em 14 provas, o
2.º lugar em 10 e o 3.º lugar em 12 provas.

O Encontro de Escolas de Natação tem como objetivos
promover estilos de vida saudáveis através da prática de
atividade física, mostrar à comunidade o trabalho que tem sido
desenvolvido nas aulas com os jovens nadadores, bem como
valorizar o convívio entre municípios vizinhos.

30 DESPORTO

ALBERGARIA EM REVISTA - Nº50

TREINOS DO CMMC DE
SÃO JOÃO DE LOURE
JÁ CONTAM COM
PARTICIPANTES FIÉIS

encontro é na Piscina Municipal. Os
treinos começam com um aquecimento
e, de acordo com a vontade e
disponibilidade dos participantes, são
formados grupos de caminhada e de

A Câmara Municipal de Albergariaa-Velha abriu o polo de São João
de Loure do Centro Municipal de
Marcha e Corrida (CMMC) no dia
5 de setembro de 2017, tendo sido
já realizados 110 treinos em oito
meses, uma média de 14 treinos
por mês. Em relação ao número de
presenças, a média mensal é 94.
Os treinos no polo de São João de
Loure do CMMC decorrem todas as
terças e quintas, às 18h30 e 20h00. A
participação é gratuita e o ponto de

Os percursos incluem zonas com
diferentes tipos de piso: calçada, asfalto
e caminhos agrícolas. As aulas terminam
com alguns exercícios de reforço
muscular e, no retorno à calma, fazemse alongamentos. Os alunos do CMMC
podem utilizar os balneários da Piscina
Municipal para se equipar e tomar
banho.

corrida, que treinam mediante os seus
objetivos e interesses.

O Centro Municipal de Marcha e
Corrida é um serviço de promoção da
atividade física, em que os munícipes
podem realizar um treino acompanhado
por um técnico especializado, que indica
os melhores exercícios para os objetivos
pretendidos. No Concelho existem três
polos para treinos – Albergaria-a-Velha,
Branca e São João de Loure.

CMMC EM AMBIENTE DE FESTA NO 7º ANIVERSÁRIO
Os polos de Albergaria-a-Velha e Branca do Centro
Municipal de Marcha e Corrida do Município celebraram
o 7.º aniversário nos meses de março e abril. Os dois
eventos, que decorreram na Alameda 5 de Outubro e no
Parque Desportivo da Branca, contaram com cerca de
900 participantes no total.
O programa das festas incluiu uma aula de Zumba logo pela
manhã, que serviu de aquecimento para as duas caminhadas,
com distâncias a variar entre os cinco e os dez quilómetros.
Nos vários percursos, foi possível conhecer alguns dos sítios
emblemáticos das duas freguesias, com o tempo a dar tréguas
para um melhor desfrute do passeio. Para os mais novos houve
insufláveis e outras atividades, com um serviço de babysitting
gratuito para crianças a partir dos três anos.
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MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA ASSINA CONTRATO-PROGRAMA
COM APPACDM NA ÁREA DO DESPORTO ADAPTADO
A Câmara Municipal celebrou na tarde de 2 de maio
um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com a APPACDM de Albergaria-a-Velha com o objetivo
de promover a integração das pessoas portadoras de
deficiência e/ou incapacidade na dinâmica desportiva do
Concelho.
No âmbito do contratoprograma
vão
ser
implementadas
as
modalidades de atletismo,
boccia e natação, nas
suas vertentes adaptadas,
permitindo
que
vários
munícipes
pratiquem
desporto de forma regular
com carácter competitivo ou
não competitivo, utilizando
para tal os equipamentos
municipais. Desta forma,
pretende-se promover a igualdades de oportunidades e a
melhoria da qualidade de vida de pessoas com capacidades
limitadas, numa lógica de inclusão social.
O contrato-programa tem a duração de 12 meses e, durante

esse período, o Município de Albergaria-a-Velha vai conceder
uma comparticipação financeira no valor de 22 mil euros, para
assegurar os custos referentes às inscrições dos participantes nas
federações e/ou competições/encontros e apoiar no transporte,
bem como assegurar a realização dos seguros de acidentes
pessoais. Nos vários equipamentos
municipais, cedidos gratuitamente,
a Autarquia vai ainda assegurar os
materiais e equipamentos didáticos
e desportivos necessários para
a realização das atividades. No
primeiro ano, o objetivo é integrar
50 pessoas nas ações desenvolvidas.
O Presidente da Autarquia
Albergariense, António Loureiro,
explica que o Município quer
caminhar para a inclusão total,
melhorando as respostas às pessoas
portadoras de deficiência e/ou
incapacidade – que são mais de 300 no Concelho - sempre em
parceria com as associações e a comunidade. “Vamos levar esta
maratona até ao fim, vamos vencendo passo a passo”, conclui
o autarca.

DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FOI CELEBRADO
COM SESSÕES DE BOCCIA
O Município de Albergaria-a-Velha, em parceria com
PCAND- Paralisia Cerebral Associação Nacional de
Desporto, organizou no dia 2 de dezembro de 2017
sessões gratuitas de Boccia no Pavilhão Municipal de
Albergaria-a-Velha. A iniciativa, que assinalou o Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência, foi aberta a
toda a comunidade e contou com a adesão de munícipes
das mais diversas idades.
O objetivo da atividade foi promover o Boccia como modalidade
inclusiva, que pode ser praticada por todos, independentemente
da destreza física. As sessões foram dinamizadas por técnicos
da PCAND, que fizeram uma introdução às situações de
aprendizagem, através de “estações”, e aos dez passos essenciais
do Boccia, antes da componente prática.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
ULTRAPASSA OS 130 MIL VISITANTES

Loureiro, Presidente da Autarquia, louvou o papel dos doadores
e apelidou o seu gesto de partilha com a comunidade como
“um ato cívico”.

Desde a sua abertura em 2013, a Biblioteca Municipal
de Albergaria-a-Velha já recebeu mais de 130 mil
visitantes. Só no ano passado, 26 554 pessoas passaram
pelo equipamento municipal ao longo dos 280 dias de
abertura, sendo o mais frequentado de todo o Município.

Em termos de utilizadores, foram contabilizados 5694 leitores
até ao final de 2017. Salienta-se que a Biblioteca Municipal
possui 43 utilizadores coletivos, ou seja, IPPS, associações,
outras bibliotecas da região e estabelecimentos de ensino,
que requisitam livros, DVD e CD para o desenvolvimento de
atividades nos seus próprios espaços.

Além de ser um espaço de leitura e de estudo, a Biblioteca
Municipal tem sido muito procurada pelas várias atividades que
dinamiza para diferentes públicos. No ano de 2017, registouse um aumento de 60 por cento no número de participantes
nas iniciativas desenvolvidas no equipamento. No ano
passado, 16 412 pessoas estiveram presentes nas diferentes
ações, enquanto em 2016 o número se ficara pelos 10 238
participantes.
Ao longo do ano, foram dinamizadas 524 atividades, com os
maiores aumentos a serem registados nos concursos, nas ações
de formação, nas inaugurações de exposições, nas visitas guiadas
e em ações de promoção de leitura, como a apresentação de
livros.
Analisando o serviço de empréstimo, foram requisitados 10 563
recursos, 9292 dos quais livros e 1271 DVD e CD. Em termos
de hemeroteca, que inclui jornais e revistas, foram totalizadas
8157 leituras.

Delfim Bismarck, Vice-presidente e Vereador da Cultura, destaca
que este é o principal equipamento público do município, quer
pelo número de pessoas que o frequenta, quer pela importância
das atividades que ali se desenvolvem para a formação cívica e
intelectual das diversas gerações que por ali passam.
“Esta é uma verdadeira casa de Cultura, onde se realizam
inúmeras atividades destinadas a bebés e crianças, como
direcionadas a um público sénior, não esquecendo atividades
para todos. Tudo isto, em torno do seu núcleo central que é
uma boa biblioteca desta tipologia”, explica Delfim Bismarck.
“Assim, com uma programação diversificada, multicultural e
intergeracional, conseguimos chegar a quase todos os públicos
e com um grau de satisfação elevado”.

Atualmente, a Biblioteca Municipal possui uma coleção de
71 320 obras, sendo que só nos últimos cinco anos foram
adquiridos 27 221 livros, mais do que o total de livros existentes
na antiga biblioteca, antes da requalificação do Palacete da Boa
Vista. É de referir que, na coleção, constam 15 345 recursos que
foram doados à Biblioteca Municipal por 52 particulares. No Dia
Internacional da Doação de Livros, a 14 de fevereiro, a Câmara
Municipal assinou os primeiros protocolos de doações com
munícipes e cidadãos de outros concelhos. Na sessão, António
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FESTIVAL CRIATIVA PREMIOU “CAMPEÕES” DA LEITURA E DA ESCRITA
A Rede de Bibliotecas de Albergariaa-Velha organizou na tarde de 14 de
abril, no Cineteatro Alba, o Festival
criAtiva, onde foram conhecidos
os vencedores e as vencedoras das
vertentes Leitura e Escrita Criativa
do concurso com o mesmo nome.
O Concurso criAtiva tem como
objetivo promover o gosto pela leitura
e pela escrita, contribuindo para o
desenvolvimento de competências e
a criação artística, num ambiente de
saudável competitividade.
Miguel Nunes (1.º Ciclo), Mariana
Antunes (2.º Ciclo), Heloísa Silva (3.º
Ciclo) e Alexandra Silva (Secundário)
foram os vencedores e as vencedoras da
vertente Leitura. Ao longo da tarde, os 23
estudantes finalistas dos Agrupamentos
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de Escolas de Albergaria-a-Velha e Branca,
do Colégio de Albergaria e da Escola
Profissional de Artes Performativas da
Jobra puseram à prova os conhecimentos,
a capacidade de argumentação e o
espírito crítico em relação a um conjunto
de obras definidas. Os jovens distinguidos
representaram Albergaria-a-Velha na final
do Concurso Intermunicipal de Leitura
da Região de Aveiro, que decorreu em
Águeda.
No Festival criAtiva foram também
anunciados os vencedores e as
vencedoras da vertente Escrita Criativa
do Concurso Municipal, que consistiu
na criação de poemas sobre a temática
Se Eu Fosse Um Livro… Participaram
46 munícipes de todas as idades, sendo
os distinguidos Benedita de Carvalho
(1.º Ciclo), Inês Lemos (2.º Ciclo),

Alexandre Ribeiro (Secundário), e José
Paulo Lourenço (Comunidade Leitora
em Geral). Não houve participações na
categoria C, correspondente ao 3.º Ciclo.
Durante o festival houve ainda vários
momentos culturais proporcionados
pelas
Bibliotecas
Escolares
do
Agrupamento da Branca e pela Oficina
de Teatro do Programa Idade Maior.
Catarina Mendes,Vereadora da Educação,
agradeceu a estudantes, professores e
famílias por abraçarem o desafio do
Concurso criAtiva e “pelo envolvimento
e motivação, pela participação ativa e
empenhada, pela partilha e pelos laços
que se criam com o livro, a leitura, a
escrita e, indubitavelmente, com a cultura
e com o conhecimento.”
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V ENCONTRO PARA ALÉM DE PRINCESAS E DRAGÕES COM LOTAÇÃO
ESGOTADA
A Biblioteca Municipal teve casa cheia na quinta edição
do Encontro Para Além de Princesas e Dragões, que
decorreu nos dias 16 e 17 de março. Mais de 100
participantes reuniram-se no equipamento cultural para
discutir a Leitura Ativa e a Escrita Criativa, partilhando
experiências desenvolvidas nas escolas, bibliotecas e
outras organizações, um pouco por todo o País.
A Vereadora da Educação, Catarina Mendes, salientou, na
sessão de abertura, a importância da leitura e da escrita como
fatores de crescimento e de enriquecimento humanos e louvou
a grande adesão de profissionais da área da Educação e das
Bibliotecas a estas temáticas. “Participar neste Encontro é como
integrar uma grande Família: juntos refletimos, partilhamos e
discutimos experiências no âmbito de várias literacias, tendo
sempre por base o valor intrínseco da leitura e da escrita, e da
sua promoção assentes em aprendizagens e criatividade”.

Além do carácter formativo, o Para Além de Princesas e
Dragões incluiu alguns momentos culturais. Na sexta-feira, os
participantes puderam assistir a performances Social Street Art,
trabalho resultante de um intercâmbio jovem desenvolvido ao
abrigo do programa europeu Erasmus+. No jantar literário, no
Cineteatro Alba, assinalaram-se os 130 anos do nascimento de
Fernando Pessoa com a leitura de poemas e, a acabar a noite, a
tertúlia performativa trouxe contos de encantar (e não só!) com
as contadoras de histórias Bru Junça e Ana Sofia Paiva.
O V Encontro Para Além de Princesas e Dragões contou com
a parceria da Rede de Bibliotecas Escolares, do Centro de
Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Aveiro e
Albergaria-a-Velha e do PNL-Plano Nacional de Leitura.

O V Encontro Para Além de Princesas e Dragões teve como
objetivo promover a reflexão sobre a formação de cidadãos
competentes nas áreas da leitura e da escrita e equacionar
possíveis estratégias de intervenção para o desenvolvimento de
competências desde os primeiros anos de escolaridade.
Ao longo dos dois dias foram desenvolvidos painéis temáticos,
com a apresentação de casos práticos nas escolas, bibliotecas e
outras entidades, bem como quatro oficinas sobre Leitura Ativa,
Escrita Criativa e Guionismo. Teresa Calçada, Comissária do
Plano Nacional de Leitura, Margarida Fonseca Santos, escritora,
João de Mancelos, docente universitário e Cláudia Strattmiller,
diretora artística do Start-Teatro foram algumas das pessoas
convidadas na quinta edição do Encontro.
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CINETEATRO ALBA ATINGE OS 145
MIL ESPETADORES
O Cineteatro Alba atingiu, no final de abril de 2018, os
145 mil espetadores desde a sua reabertura em 2012.
Para Delfim Bismarck, Vereador da Cultura da Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha, o número vem afirmar
que “com uma programação eclética, transversal e
intergeracional, o CTAlba conseguiu, em pouco mais
de cinco anos de existência, afirmar-se como um dos
equipamentos de melhor programação cultural da
região”.

No último ciclo de eventos, o Cineteatro Alba continuou a
trazer espetáculos de referência a Albergaria-a-Velha. Luísa
Sobral, Tiago Bettencourt, Maria João, Cuca Roseta, Virgílio
Castelo, Miguel Guilherme, Sofia Alves, João de Carvalho e os
internacionais ABBA Gold são alguns dos artistas que pisaram o
palco da Sala Principal.

Cuca Roseta

Risorius - César Mourão

Risorius - Carlos Vidal, Ana Bola e
Vasco Correia

Risorius - Nicles Batatóides

A Moeda

O Último Dia de Um Condenado

Alma de Coimbra

Tiago Bettencourt
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Dois Homens Completamente Nus

Uxia e João Gentil

Nuria Graham

Maria João e João Farinha

Vaarwell

Osseloa

Luísa Sobral

Noah

Odaiko e Vanessa Muela

Pedra no Sapato
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Gala Lírica De Nápoles a Nova Iorque

Emmy Curl

Saga Cega

Lince

Nocturno

Ela Vaz

ABBA Gold

Postcards
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Porta com Porta

Nem a Própria Ruína
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REGISTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA ESTÃO
DISPONÍVEIS NO PORTAL EUROPEU DE ARQUIVOS
O Arquivo Municipal de Albergaria-a-Velha é a
primeira entidade local do País, com software livre, a
disponibilizar registos no Archives Portal Europe, um
portal que faculta o acesso a documentação de arquivo
de várias entidades de 34 países
europeus. Das 30 organizações
portuguesas presentes, onde se
incluem autarquias, universidades,
fundações, associações, entre
outras, o arquivo Albergariense é
o único, até agora, a disponibilizar
informação sem qualquer custo
associado à adesão.
O Portal Europeu de Arquivos
permite que utilizadores de todo o
Mundo possam encontrar informação
de forma mais eficiente entre milhões
de documentos de arquivo guardados em centenas de serviços.
Assim, em vez de visitar vários sítios Web, o utilizador pode
encontrar a informação necessária num único lugar, poupando
tempo no processo de pesquisa.

ALBERGARIA-A-VELHA RECEBEU A
1.ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E
ARQUIVOS

Para o Arquivo Municipal de Albergaria-a-Velha, esta é uma
oportunidade para divulgar a sua documentação a um público
mais vasto e de forma completamente gratuita, na medida
em que o software livre que utiliza
é facilmente adaptado aos critérios
do Archives Portal Europe. O
equipamento Albergariense está
agora a trabalhar em parceria com
outras entidades nacionais, para que
estas possam também adaptar os
seus arquivos ao regime opensource
e assim pouparem milhares de euros,
por ano, na sua gestão e manutenção.
Após a adesão ao Archives Portal
Europe, o Arquivo Municipal de
Albergaria-a-Velha pretende, num
futuro próximo, integrar a Europeana, a plataforma que reúne
a informação de arquivos, bibliotecas e museus de todo o
continente europeu.
da Universidade de Barcelona, João Rocha da Silva, da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, Dunia Llanes Padrón,
da Faculdade de Comunicação da Universidade de Havana, e
Sara Allain, da Artefactual.

A Conferência Internacional de Gestão de Informação e
Arquivos (CIGIA) decorreu nos dias 2, 3 e 4 de novembro
de 2017, no Cineteatro Alba, numa organização da
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas (BAD), com o apoio do Município de
Albergaria-a-Velha.
No último ciclo de eventos, o Cineteatro Alba continuou a O
evento pretendeu constituir-se como um espaço de reunião
dos especialistas da área da gestão da informação, alicerçado
na partilha de saberes e no reforço das competências dos
profissionais. Durante os três dias, entre oficinas e apresentações,
os participantes refletiram sobre os principais desafios que
o presente e o futuro lhes colocam, os diferentes papéis que
desempenham nas instituições e de que forma se pretendem
posicionar face à profissão e à sociedade.
Entre os oradores e as oradoras presentes, estiveram Jordi
Serra Serra, da Faculdade de Biblioteconomia e Documentação
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ARQUIVO MUNICIPAL ESTÁ A REUNIR O HISTORIAL DE TODAS AS FAMÍLIAS
ALBERGARIENSES
O Vereador da Cultura do Município de Albergaria-aVelha, Delfim Bismarck, revelou que o Arquivo Municipal
está a proceder a um trabalho de inventariação das famílias
Albergarienses através da compilação e cruzamento de
diversos registos. “Em meia dúzia de anos esperamos ter
a maioria da população cadastrada”. A afirmação foi feita
na cerimónia de comemoração do nono aniversário do
Arquivo Municipal, a 21 de novembro, onde estiveram
presentes vários munícipes que celebraram protocolos
de doação e cedência de documentação com a Autarquia.
Com o intuito de promover a
preservação da memória coletiva
e o estudo da História local, o
Arquivo Municipal está a proceder
ao levantamento de diferentes
registos – registos paroquiais
de batismos, casamentos e
óbitos; registos de passaporte;
encomendas de fotografias da
Casa Foto Gomes; registos de
velocípedes, motociclos e cartas de
condução; fichas de funcionários da
Fábrica Alba – de forma a poder
construir um historial das pessoas e famílias que viveram em
Albergaria-a-Velha. Com a compilação e cruzamento da
informação, o munícipe pode recolher diversos dados sobre
os seus antepassados, estabelecer relações entre as pessoas e
saber “por onde andaram” os familiares, caso tenham emigrado.
“O projeto do Arquivo Municipal é único no País, não existe
mais nenhum com esta dimensão em termos de quantidade
e variedade dos registos levantados”, salienta Delfim Bismarck.
Como tem sido hábito ao longo dos anos, o Arquivo Municipal
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aproveitou a data do aniversário para celebrar protocolos de
doação e cedência, sendo que, em 2017, foram doze os munícipes
que disponibilizaram documentação variada ao Município. Entre
o material cedido, é possível destacar fotografias do século
XX de Albergaria-a-Velha, negativos em vidro e película com
paisagens de Angeja dos séculos XIX e XX, a brochura inaugural
do Cine-teatro Alba de 1950, documentação da Quinta do
Fontão, de 1816 a 1935, e a encadernação de “O Arauto de
Osseloa”.
O Arquivo Municipal tem dada
continuidade à sua missão de tratar
e disponibilizar a mais diversa
documentação do Concelho ao
público, em especial, através do
seu portal. No final de 2017, este
contava já com 2055 utilizadores,
que fizeram mais de 54 mil consultas
desde a sua criação. No ano passado,
destaca-se também a conclusão do
trabalho de descrição das atas da
Câmara Municipal dos séculos XIX e
XX, bem como a inserção de todos
os processos de obras particulares e
vistorias incorporadas no Arquivo, de 1948 a 1996.
Em relação ao espólio fotográfico da Foto Gomes, constituída
por 200 mil chapas em vidro e película, salienta-se o registo de
mais de 120 mil chapas até à década de 1970. O processo de
identificação das várias fotografias está a ser desenvolvido em
parceria com os utentes da Misericórdia de Albergaria-a-Velha,
tendo o projeto colaborativo sido reconhecido como uma boa
prática pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas
e Documentalistas.

ALBERGARIA EM REVISTA - Nº50

ROTA DOS MOINHOS DE ALBERGARIA-A-VELHA COMEMOROU QUARTO
ANIVERSÁRIO COM TRÊS VISITAS GUIADAS
A Rota dos Moinhos de Albergariaa-Velha celebrou o seu quarto
aniversário no fim de semana de 7 e
8 de abril com três visitas guiadas a
diferentes núcleos, de participação
gratuita.
Este ano, as visitas de aniversário aos
moinhos incluíram, pela primeira vez,
paragens no Moinho São Marcos de
Baixo, em São Marcos, e na Atafona, no
Sobreiro, os mais recentes núcleos a
entrarem na Rota. Para além de verem
os engenhos em funcionamento e
ouvirem histórias e curiosidades sobre o
património molinológico, os participantes
puderam degustar diferentes variedades
de pão, fazer uma caminhada ou divertirse música tradicional.

Desde a sua inauguração, em abril
de 2014, a Rota dos Moinhos de
Albergaria-a-Velha já recebeu perto
de 4500 visitantes. Embora muitas
pessoas visitem os moinhos a título
particular, a maioria tem conhecido o
rico património Albergariense através

de visitas organizadas que a Câmara
Municipal promove ao longo do ano, em
especial, em datas comemorativas, como
as Jornadas Europeias do Património, o
Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios, o Dia Internacional dos Moinhos,
entre outras.

ANTIGA FÁBRICA DE PAPEL DE VALMAIOR FOI TEMA DE SEMINÁRIO NO
ÂMBITO DO ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO
O Município de Albergaria-a-Velha, em parceria com
a Universidade de Aveiro, organizou na tarde de 20 de
março, na Biblioteca Municipal, um seminário sobre
Património Industrial, inserido nas comemorações do
Ano Europeu do Património.

O seminário teve como objetivo discutir a importância de
preservar o património como elemento dinamizador da
economia e da sociedade, através do seu potencial direto e
indireto. O evento em Albergaria-a-Velha foi o primeiro de um
ciclo a decorrer em vários concelhos com quais a Universidade
de Aveiro tem parcerias. O tema escolhido para a estreia foi a
Antiga Fábrica de Papel de Valmaior.
Durante a tarde houve intervenções de Delfim Bismarck,
Historiador e Vice-Presidente do Município de Albergariaa-Velha, Cláudia Redondo, Investigadora do Departamento
de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro (UA), e
Alice Tavares, Arquiteta e Investigadora no Departamento de
Engenharia Civil, também na universidade aveirense. O debate
foi moderado por Ana Veloso, professora no Departamento de
Comunicação e Arte da UA.
A sessão de abertura do seminário contou com as presenças
de António Loureiro, Presidente do Município de Albergariaa-Velha, Paula Silva, Diretora Geral da Direção Geral do
Património Cultural, e Aníbal Costa, Professor Catedrático do
Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro.
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TROCÓPAR PÔS TODOS A DANÇAR
EM FROSSOS

Vouga, com a parceria do Município de Albergaria-a-Velha e da
Junta de Freguesia de São João de Loure e Frossos.

O lugar de Frossos, no Concelho de Albergaria-a-Velha,
foi palco da primeira edição do Trocópar – Festival
Internacional de Danças entre 24 e 27 de agosto de 2017.
Ao longo de quatro dias, o evento contou com um programa
de oficinas e bailes em três espaços diferentes, bem como
concertos, animação de rua, uma feira de artesanato, tasquinhas
e atividades na Pateira de Frossos e arredores. A organização foi
do Grupo de Teatro “A Bateira” e do Grupo Desportivo Beira-

FESTIVAL “DOS MODOS NASCEM COISAS” ANIMOU CENTRO DA CIDADE
DE ALBERGARIA-A-VELHA
A terceira edição de Dos Modos Nascem Coisas – Festival
de Fazedores de Arte animou a Alameda 5 de Outubro
entre os dias 15 e 17 de setembro de 2017.

O evento cultural, coproduzido pela AlbergAR-TE – associação
cultural e Câmara Municipal, com a parceria da Junta de
Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior, procurou aproximar
criadores e público, através de diversas atividades com acesso
livre, como exposições, concertos, teatro, performances, circo
e tertúlias. A música de Rao Kyao, o circo contemporâneo da
Companhia Erva Daninha, o teatro Mira! Mira! Miró, Mirando,
de Art’Imagem e a Orquestra (IN)Quieta, constituída por
60 músicos profissionais e amadores locais, foram alguns dos
destaques do programa.
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LUGAR DAS CORES TRANSFORMOU CENTRO DA CIDADE NUM PARQUE DE
NATAL
num desfile da Biblioteca Municipal até à Alameda 5 de Outubro.
O Lugar das Cores é uma organização do Município de
Albergaria-a-Velha e contou com a participação de inúmeras
associações e instituições do Concelho, das Juntas de Freguesia,
bem como o apoio da Junta de Freguesia de Albergaria-aVelha e Valmaior e da PRAVE – Associação de Promoção de
Albergaria- a-Velha.

A edição de 2017 do Lugar das Cores tomou conta da
Alameda 5 de Outubro na última quinzena de dezembro.
Carrosséis, trampolins, uma pista de gelo, um circuito de go
carts, a Casa do Pai Natal, o espaço criativo Colour Park e um
Mercado de Natal animaram o centro da cidade. Para além
das atrações fixas, houve vários espetáculos de dança, ginástica
rítmica, cinema e circo no Cineteatro Alba. A chegada do Pai
Natal, no primeiro dia da festa, foi um dos momento altos, com
o ciclista Edgar Pinto a escoltar o velhinho de barbas brancas

PORTUGAL NO SEU MELHOR FOI
TEMA DO CARNAVAL 2018
Cerca de uma dúzia de carros alegóricos e 600
participantes de coletividades e instituições de todo o
Concelho desfilaram no Carnaval de Albergaria-a-Velha
2018, que contou com dois desfiles noturnos.

Portugal no seu Melhor foi o tema escolhido para a edição
deste ano e os grupos participantes recorreram à criatividade
para dar uma percetiva original do que é ser português. Para
além do Fado e do Futebol, fortes símbolos da nossa identidade,
prestou-se homenagem aos Descobrimentos Portugueses e aos
diferentes continentes por onde passamos. No desfile, houve
também espaço para a sátira social, com grupos a recordarem as
festas no Panteão Nacional ou os programas de entretenimento
na televisão.
O Carnaval 2018 foi uma coorganização Associação Cultural e
Recreativa Carnaval de Albergaria-a-Velha e Câmara Municipal,
com o apoio da Junta de Freguesia de Albergaria-a-Velha e
Valmaior.
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MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA INVESTE MAIS DE 100 MIL EUROS EM
PARQUES INFANTIS
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha procedeu
a diversas intervenções em dez parques infantis do
Concelho. O investimento rondou os 103 mil euros e
teve como objetivo melhorar as condições de utilização e
segurança para as crianças.
Os parques infantis alvo de intervenção em 2017 foram os dos
Chorões, Santa Cruz, Laranjeiras, Lapa e 1.º de Dezembro, em
Albergaria-a-Velha, os de Nossa Senhora das Dores, Paus e
Ameal, em Alquerubim, o da Mariana, em Albergaria-a-Nova,
Branca, o de Ribeira de Fráguas e o de Santo António, em
Valmaior. De uma forma geral, as intervenções englobaram
a colocação de piso sintético e vedações, a manutenção e a
substituição de equipamentos que já não cumpriam os requisitos
definidos por lei.

CINCO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PASSAM A PRODUZIR ENERGIA ELÉTRICA
A Câmara Municipal de Albergariaa-Velha instalou cinco Unidades
de Produção para Autoconsumo
de Energia Elétrica (UPAC’s) no
Edifício dos Paços do Município,
no Cineteatro Alba, no Centro
Cultural da Branca, na Incubadora
de Empresas de Albergaria-a-Velha e
na Piscina Municipal de São João de
Loure.
A

intervenção, que

englobou

um

investimento superior a 70 mil euros,
permite captar e transformar a radiação
solar em energia elétrica para consumo
nos edifícios e a venda da energia não
consumida à rede elétrica nacional,
com uma potência total instalada de

60,685kW. Por ano, espera-se poupar
mais de 13 mil euros na fatura elétrica
dos cinco edifícios e evitar a emissão de
31 385 kg de dióxido de carbono (CO2).
O retorno do investimento deverá
acontecer num prazo de cinco anos.

MERCADO DE ANGEJA COM NOVA
COBERTURA
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha procedeu
a obras de beneficiação no Mercado de Angeja, tendo
investido cerca de trinta mil euros na intervenção.
A obra englobou a remoção das placas de fibrocimento,
existentes na cobertura do mercado, e a sua substituição por
painéis com isolamento térmico, numa área de 320 metros
quadrados. Foram também efetuadas pequenas reparações na
fachada, a substituição de tijoleiras e pinturas várias, incluindo
nos sanitários.
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MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA REABILITA ESCOLA SECUNDÁRIA
A Câmara Municipal está a efetuar obras de reabilitação
na Escola Secundária de Albergaria-a-Velha, num
investimento previsto de 270.000 euros. A empreitada
é desenvolvida em colaboração com o Ministério da
Educação, que é a entidade responsável pela manutenção
do estabelecimento de ensino.
Conscientes da existência de “um estado de degradação
evidente no edifício que condiciona fortemente as condições
de utilização”, o Município de Albergaria-a-Velha e o Ministério
de Educação decidiram promover a reabilitação do edifício em
várias fases. Na primeira etapa, a decorrer neste momento,
está a ser priorizado o reforço do isolamento dos edifícios, em
especial, nos blocos destinados às aulas.

OBRAS NA RUA GONÇALO ERIZ
E ZONA DA IGREJA DECORREM A
BOM RITMO
A obra de regeneração urbana que contempla a zona
envolvente à Igreja Matriz e a Rua Gonçalo Eriz, orçada
em 603 992,06 euros, está a decorrer a bom ritmo.

Na empreitada já foi executada toda a rede de infraestruturas
de drenagem de águas pluviais e iluminação pública, bem como
a melhoria da rede de abastecimento de água, saneamento
e telecomunicações. Foram ainda criados novos passeios,
passadeiras com materiais diferenciados para pessoas com
incapacidade visual, construídos muros em zonas de alargamento,
estacionamentos e colocados contentores de lixo enterrados.
Atualmente estão a ser feitas intervenções na zona envolvente
à Casa Paroquial, com a aplicação de pavimentos em granito e
um arranjo junto ao Cruzeiro.
No âmbito desta empreitada destaca-se a construção de uma
nova passagem superior sobre a Linha de Vouga, um investimento
de cerca de 135 mil euros, que visa garantir melhores condições
de circulação numa via que tem sofrido uma enorme pressão
pelo aumento de trânsito.

REQUALIFICAÇÃO DA
PRAÇA FERNANDO
PESSOA JÁ É VISÍVEL
A empreitada de requalificação
urbana da Praça Fernando Pessoa,
que inclui a Rua Professor Egas Moniz
e a Rua 25 de Abril, está em bom
andamento. A intervenção engloba
um investimento de 805 mil euros,
financiada em 85% pelo Programa
Centro 2020.

As infraestruturas da Rua Egas Moniz e
Praça Fernando Pessoa, nomeadamente
a rede de drenagem de águas pluviais,

saneamento, abastecimento de água,
telecomunicações e iluminação pública,
já foram concluídas. A execução dos
passeios, estacionamento, a aplicação
da primeira camada no pavimento e
a aplicação de contentores de lixo
enterrados também estão no grupo de
trabalhos executados.
Neste momento, as intervenções estão
a decorrer na Rua 25 de Abril, com a
execução das infraestruturas básicas,
faltando a conclusão do revestimento do
pavimento e os passeios nos arruamentos
envolventes à Praça Fernando Pessoa.
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CÂMARA MUNICIPAL REALIZOU
OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NO
CENTRO CULTURAL DA BRANCA
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha procedeu
a obras de beneficiação no Centro Cultural da Branca,
investindo cerca de 140 mil euros na empreitada.
A intervenção pretendeu pôr fim às infiltrações provindas da
cobertura do edifício e que causaram vários estragos no interior,
nomeadamente, no teto e paredes do átrio de entrada e dos
sanitários.Tendo em conta esta situação, a Câmara Municipal fez
o tratamento da cobertura, numa área de 1220 m2, realizando
depois a pintura dos tetos e paredes interiores afetadas pelas
infiltrações.

No âmbito da empreitada, a Autarquia requalificou igualmente
o jardim da cobertura, com a colocação de gradeamento de
proteção, de forma a permitir o usufruto seguro e completo
deste espaço exterior. Finalmente, foram realizadas obras no
auditório principal, com a pintura das paredes e a recuperação
do piso do palco.

MAIS DE UM MILHÃO DE EUROS PARA REABILITAR INFRAESTRUTURAS
DANIFICADAS POR INTEMPÉRIES
O Município está a reabilitar várias infraestruturas
rodoviárias danificadas pelas intempéries de 2016. Ao
todo, a Autarquia está a investir 1 361 107 euros em
14 locais, onde as condições meteorológicas adversas
afetaram as condições de segurança estrutural das vias,
colocando em causa a normal circulação de pessoas e
veículos.
As obras incluem o tratamento do piso e subsequente
pavimentação, a execução de passeios, a colocação de
sinalização e a recuperação da rede de águas pluviais. Nos locais
mais danificados, estão a ser executados muros de suporte,
reconstruídos taludes e colocadas guardas de segurança, além
da limpeza das áreas circundantes e linhas de água.

AUTARQUIA INVESTE PERTO DE 75
MIL EUROS NA REQUALIFICAÇÃO
DE PASSEIOS
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha executou
novos passeios na Rua Padre Matos, no centro da cidade,
num investimento de 74 180, 69 euros.
A intervenção, que incidiu sobre uma extensão de 310 metros,
englobou a execução de passeios, a criação de uma nova
zona de estacionamento, com três lugares para pessoas com
mobilidade condicionada e a substituição das árvores existentes
por outras espécies arbóreas mais adequadas ao espaço. As
obras contemplaram, ainda, a reabilitação da conduta de águas
pluviais e a colocação de sinalização.
46 OBRAS

ALBERGARIA EM REVISTA - Nº50

Substituição de equipamentos de cozinhas nas escolas básicas de
Souto, Fradelos e Frossos

Criação de novos gabinetes de trabalho na Incubadora de Empresas
de Albergaria-a-Velha

Pavimentação da EM 579 – 2, Frias
(EN 16-2 ao Pontão) – Albergaria-a-Velha

Pavimentação da Rua da Ponte Velha,
Beduído – Alquerubim

Criação de parque de estacionamento junto
do Cemitério de Alquerubim

Pavimentação do acesso ao Centro Cultural
de São João de Loure

Pavimentação da Rua do Ribeiro –
São João de Loure

Criação de sanitários no Parque de Lazer
Boca do Carreiro – Frossos

Pavimentação da ligação de Mouquim a Vila Nova de Fusos –
Valmaior

Execução de passadeiras sobrelevadas –
Albergaria-a-Velha
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Pavimentação da Rua das Penedas, Póvoa
de Mouquim – Valmaior

Pavimentação de arruamento na Foz de
Mouquim – Valmaior

Criação de sanitários e escada de acesso ao
Parque de Lazer de Valmaior

Pavimentação da Rua da Chousa, Gavião –
Ribeira de Fráguas

Criação de estacionamento junto da Igreja
de Ribeira de Fráguas

Pavimentação da Rua da Cerejeirinha –
Telhadela (zonas pontuais) – Ribeira de Fráguas

Pavimentação da Rua da Figueira, início da zona habitada, até à Rua das Matinhas, Alto dos Barreiros – Ribeira de Fráguas

Pavimentação da Rua das Murteiras, 2.ª fase,
Soutelo – Branca
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Pavimentação da Travessa da Bica,
Albergaria-a-Nova – Branca

Pavimentação do caminho de acesso à Casa
Diocesana – Albergaria-a-Velha
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EDITAL N.º 231/2017
DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIAS CÂMARA
MUNICIPAL - MANDATO 20172021
ANTÓNIO
AUGUSTO
AMARAL
LOUREIRO E SANTOS, PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
ALBERGARIA-A-VELHA
FAZ PÚBLICO, em cumprimento do
Código do Procedimento Administrativo,
que a Câmara Municipal, em sua reunião
de 27 de outubro de 2017, deliberou
delegar, com faculdade de subdelegação,
no Presidente da Câmara Municipal, as
competências que se indicam:
Ao abrigo do disposto no artigo 34º,
n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conjugado com o Código do
Procedimento Administrativo:
Do artigo 33º da citada Lei, as alíneas:
d) Executar as opções do plano e
orçamento, assim como aprovar as suas
alterações;
f) Aprovar os projetos, programas de
concurso, cadernos de encargos e a
adjudicação de empreitadas e aquisição
de bens e serviços, cuja autorização de
despesa lhe caiba;
g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis
de valor até 1 000 vezes a RMMG;
h)
Alienar
em
hasta
pública,
independentemente de autorização
da Assembleia Municipal, bens imóveis
de valor superior ao referido na alínea
anterior, desde que a alienação decorra
da execução das opções do plano e a
respetiva deliberação tenha sido aprovada
por maioria de dois terços dos membros
da Assembleia Municipal em efetividade
de funções;
l) Discutir e preparar com os
departamentos governamentais e com
as juntas de freguesia contratos de
delegação de competências e acordos
de execução, nos termos previstos na
presente lei;
q) Assegurar a integração da perspetiva
de género em todos os domínios de ação
do município, designadamente através
da adoção de planos municipais para a
igualdade;
r) Colaborar no apoio a programas
e projetos de interesse municipal, em
parceria com entidades da administração
central;
t) Assegurar, incluindo a possibilidade de
constituição de parcerias, o levantamento,
classificação, administração, manutenção,
recuperação e divulgação do património
natural, cultural, paisagístico e urbanístico
do município, incluindo a construção de
monumentos de interesse municipal;
v) Participar na prestação de serviços
e prestar apoio a pessoas em situação
de vulnerabilidade, em parceria com as
entidades competentes da administração
central e com instituições particulares
de solidariedade social, nas condições

constantes de regulamento municipal;
w) Ordenar, precedendo vistoria,
a demolição total ou parcial ou a
beneficiação de construções que
ameacem ruína ou constituam perigo
para a saúde ou segurança das pessoas;
x) Emitir licenças, registos e fixação de
contingentes relativamente a veículos, nos
casos legalmente previstos;
y) Exercer o controlo prévio,
designadamente nos domínios da
construção, reconstrução, conservação
ou demolição de edifícios, assim como
relativamente aos estabelecimentos
insalubres, incómodos, perigosos ou
tóxicos;
bb) Executar as obras, por administração
direta ou empreitada;
cc) Alienar bens móveis;
dd) Proceder à aquisição e locação de
bens e serviços;
ee) Criar, construir e gerir instalações,
equipamentos, serviços, redes de
circulação, de transportes, de energia, de
distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município
ou colocados, por lei, sob administração
municipal;
ff) Promover e apoiar o desenvolvimento
de atividades e a realização de eventos
relacionados com a atividade económica
de interesse municipal;
gg) Assegurar, organizar e gerir os
transportes escolares;
ii) Proceder à captura, alojamento e abate
de canídeos e gatídeos;
jj) Deliberar sobre a deambulação e
extinção de animais considerados nocivos;
kk) Declarar prescritos a favor do
município, após publicação de avisos, os
jazigos, mausoléus ou outras obras, assim
como sepulturas perpétuas instaladas
nos cemitérios propriedade municipal,
quando não sejam conhecidos os seus
proprietários ou relativamente aos quais
se mostre que, após notificação judicial, se
mantém desinteresse na sua conservação
e manutenção, de forma inequívoca e
duradoura;
ll) Participar em órgãos de gestão de
entidades da administração central;
mm) Designar os representantes do
município nos conselhos locais;
nn) Participar em órgãos consultivos de
entidades da administração central;
qq) Administrar o domínio público
municipal;
rr) Deliberar sobre o estacionamento de
veículos nas vias públicas e demais lugares
públicos;
ss) Estabelecer a denominação das ruas
e praças das localidades e das povoações,
após parecer da correspondente junta de
freguesia;
tt) Estabelecer as regras de numeração
dos edifícios;
uu) Deliberar sobre a administração dos
recursos hídricos que integram o domínio
público do município;
ww) Enviar ao Tribunal de Contas as
contas do município;
yy) Dar cumprimento ao Estatuto do
Direito de Oposição;

zz) Promover a publicação de
documentos e registos, anais ou
de qualquer outra natureza, que
salvaguardem e perpetuem a história do
município;
bbb) Assegurar o apoio adequado ao
exercício de competências por parte do
Estado.
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º
1 do artigo 4º da Lei n.º 8/2012, de 21
de fevereiro:
Do artigo 4º do citado diploma
“1. A título excecional, os fundos
disponíveis podem ser temporariamente
aumentados, desde que expressamente
autorizado:
a) Pelo membro do Governo responsável
pela área das finanças, quando envolvam
entidades pertencentes ao subsetor da
administração central, direta ou indireta, e
segurança social e entidades públicas do
Serviço Nacional de Saúde;
b) Pelo membro do Governo Regional
responsável pela área das finanças, quando
envolvam entidades da administração
regional;
c) Pelo órgão executivo, podendo, caso
não possuam pagamentos em atraso e
enquanto esta situação durar, delegar no
respetivo presidente, quando envolvam
entidades da administração local.
2. Quando os montantes autorizados
ao abrigo do número anterior divirjam
dos valores efetivamente cobrados e ou
recebidos deverá a entidade proceder
à correção dos respetivos fundos
disponíveis.
3. A autorização a que se refere o n.º 1
é dispensada quando esteja em causa a
assunção de compromissos suportados
por receitas consignadas no que se refere
à despesa que visa suportar.”
Do Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação, aprovado pelo DecretoLei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
alterado e republicado pelo DecretoLei n.º136/2014, de 9 de setembro,
adiante designado por RJUE, as seguintes
competências:
n.º2 do Artigo 4.º, ex-vi, n.º1 do artigo 5.º
– A concessão de licenças administrativas
para a realização das seguintes operações
urbanísticas:
a) As operações de loteamento;
b) As obras de urbanização e os trabalhos
de remodelação de terrenos em área não
abrangida por operação de loteamento;
c) As obras de construção, de alteração
ou de ampliação em área não abrangida
por operação de loteamento ou por
plano de pormenor;
d) As
obras
de
conservação,
reconstrução, ampliação, alteração ou
demolição de imóveis classificados ou
em vias de classificação, bem como de
imóveis integrados em conjuntos ou sítios
classificados ou em vias de classificação,
e as obras de construção, reconstrução,
ampliação, alteração
exterior
ou
demolição de imóveis situados em zonas
de proteção de imóveis classificados ou
em vias de classificação;
e) Obras de reconstrução das quais

resulte um aumento da altura da fachada
ou do número de pisos;
f) As obras de demolição das edificações
que não se encontrem previstas em
licença de obras de reconstrução;
h) As obras de construção, reconstrução,
ampliação, alteração ou demolição de
imóveis em áreas sujeitas a servidão
administrativa ou restrição de utilidade
pública, sem prejuízo do disposto em
legislação especial;
i) As demais operações urbanísticas
que não estejam sujeitas a comunicação
prévia ou isentas de controlo prévio, nos
termos do presente diploma.
Artigo 14.º e 16.º, ex-vi, n.º4 do Artigo
5.º – Aprovar informações prévias, nos
termos previstos;
n.º4, Artigo 14.º, ex-vi, n.º4 do Artigo 5.º
– Notificar o proprietário e os demais
titulares de qualquer outro direito
real sobre o prédio da abertura do
procedimento;
Artigo 20.º, ex-vi, alínea y), n.º1 do
artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Decidir sobre os projetos de
arquitetura;
n.º6, Artigo 23.º, ex-vi, alínea y), n.º1 do
artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Aprovar uma licença
parcial para construção da estrutura,
imediatamente após a entrega de todos
os projetos das especialidades e outros
estudos e desde que se mostrem
aprovado o projeto de arquitetura e
prestada caução para demolição da
estrutura até ao piso de menor cota em
caso de indeferimento;
Artigo 23.º,25.º e 26.º, ex-vi, alínea y), n.º1
do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Decidir sobre os pedidos de
licenciamento;
Artigo 27.º, ex-vi, alínea y), n.º1 do
artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Aprovar as alterações
à licença de loteamento, com ou sem
variação do número de lotes, que se
traduzam na variação das áreas de
implantação, de construção ou variação
do número de fogos até 3 %, desde que
observem os parâmetros urbanísticos ou
utilizações constantes de plano municipal
ou intermunicipal de ordenamento do
território;
n.º 2 e 3, Artigo 49.º, ex vi, alínea g) do
n.º3 do artigo 38.º da Lei n.º75/2013, de
12 de setembro – Emitir certidões;
n.º7, Artigo 53.º, ex-vi alínea qq) do n.º1
do Artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de
12 de setembro – Alterar as condições
definidas na licença ou comunicação
prévia de obras de urbanização desde
que tal alteração se mostre necessária
à execução de plano municipal ou
intermunicipal de ordenamento do
território ou área de reabilitação urbana;
n.º4, Artigo 54.º, ex-vi alínea qq) do n.º1
do Artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Decidir sobre o reforço
ou caução da caução;
Artigo 57.º, ex-vi, alínea y), n.º1 do artigo
33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro
– Fixar as condições a observar na
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execução da obra com deferimento do
pedido de licenciamento das operações
urbanísticas;
n.º1, Artigo 58.º, ex-vi, alínea y), n.º1 do
artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Fixar o prazo de execução
da obra;
n.º1, Artigo 59.º, ex-vi alínea qq) do n.º1
do Artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Decidir sobre a execução
faseada das obras e respetivas condições;
n.º2, Artigo 65.º e n.º1, Artigo 90.º, exvi, alínea w) do n.º1 do Artigo 33.º da
Lei n.º75/2013, de 12 de setembro –
Designar os técnicos que deverão integrar
a comissão de vistoria nos termos e para
efeitos previstos no RJUE;
Artigo 87.º, ex-vi alínea qq) do n.º1 do
Artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Decidir sobre a receção
provisória e definitiva das obras de
urbanização;
n.º2, Artigo 89.º, ex-vi, alínea w) do n.º1
do Artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Determinar a execução
de obras de conservação necessárias à
correção de más condições de segurança
ou de salubridade ou à melhoria do
arranjo estético;
n.º3, Artigo 89.º, ex-vi, alínea w) do n.º1
do Artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Ordenar a demolição total
ou parcial das construções que ameacem
ruína ou ofereçam perigo para a saúde
pública e para a segurança das pessoas;
Artigo 117.º – O fracionamento do
pagamento das taxas referidas nos n.os 2
a 4 do artigo 116.º até ao termo do prazo
fixado no alvará, desde que seja prestada
caução nos termos do artigo 54.º.
Ao abrigo do disposto alínea a), do n.º1,
do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, conjugado com o Código
do Procedimento Administrativo:
- autorizar despesas com a locação
e aquisição de bens e serviços e
respetivo pagamento em valor superior
a € 149.639,37 e até ao montante de €
748.196,84, relativamente a cada uma das
seguintes despesas: Transportes escolares;
Encargos com empréstimos que estejam
previamente aprovados pelo órgão
deliberativo do Município; Transferência
para a Associação Nacional de Municípios
Portugueses, CIRA e outras Associações
que integrem o Município de Albergariaa-Velha.
Conforme alínea g), do artigo 35.º, do
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conjugada com o artigo
18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de junho, autorizar despesas com
o pessoal da Câmara Municipal, bem
como os respetivos encargos a suportar
pelo Município em valor superior a €
149.639,37, caso seja ultrapassado o
indicado valor, verificados que estejam
os requisitos legais necessários ao seu
pagamento, independentemente do
seu montante (rubricas: despesas com
pessoal – 0102-01 e todas as subrubricas).
Autorizar o pagamento de salários a partir
do dia 20 de cada mês, salvaguardando-se
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a possibilidade de pagamento em data
anterior no mês de dezembro, garantindo
que os vencimentos sejam recebidos
antes do dia 24.
MAIS TORNA PÚBLICO QUE, por seu
despacho, exarado em 30 de outubro de
2017, e no uso do poder de subdelegação
concedido pela Câmara Municipal, na sua
primeira reunião do Mandato 2017-2021,
realizada a 27 de outubro de 2017, bem
assim, da competência que lhe é conferida
pelo n.º 2 do artigo 36º, do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro:
SUBDELEGOU
AS
SEGUINTES
COMPETÊNCIAS
DA
CÂMARA
MUNICIPAL,
DELEGADAS
EM
REUNIÃO
DE
27.10.2017, NO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:
No Sr. Vereador Dr. Delfim dos Santos
Bismarck Álvares Ferreira
Do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro:
O artigo 33º, alínea t) Assegurar, incluindo
a possibilidade de constituição de
parcerias, o levantamento, classificação,
administração, manutenção, recuperação
e divulgação do património natural,
cultural, paisagístico e urbanístico do
município;
O artigo 33º, alínea w) Ordenar,
precedendo vistoria, a demolição total ou
parcial ou a beneficiação de construções
que ameacem ruína ou constituam perigo
para a saúde ou segurança das pessoas;
O artigo 33º, alínea y) Exercer o controlo
prévio, designadamente nos domínios da
construção, reconstrução, conservação
ou demolição de edifícios, assim como
relativamente aos estabelecimentos
insalubres, incómodos, perigosos ou
tóxicos;
O artigo 33º, alínea ee) Criar, construir
e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de
transportes, de energia, de distribuição
de bens e recursos físicos integrados no
património do município ou colocados,
por lei, sob administração municipal, nos
equipamentos que lhe estão afetos, pela
distribuição de funções para o Mandato
2017-2021;
O artigo 33º, alínea qq) Administrar o
domínio público municipal, nas áreas
relacionadas com a Urbanização e
Edificação;
O artigo 33º, alínea ss) Estabelecer a
denominação das ruas e praças das
localidades e das povoações, após parecer
da correspondente junta de freguesia;
O artigo 33º, alínea tt) Estabelecer as
regras de numeração dos edifícios;
O artigo 33º, alínea uu) Deliberar sobre
a administração dos recursos hídricos
que integram o domínio público do
município;
O artigo 33º, alínea zz) Promover a
publicação de documentos e registos,
anais ou de qualquer outra natureza, que
salvaguardem e perpetuem a história do

município, nas áreas relacionadas com o
Arquivo e Biblioteca Municipal;
Do Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação, aprovado pelo DecretoLei n.º 555/99, de 16 de Dezembro
alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 136/2014, de 9 de setembro,
adiante designado por RJUE, as seguintes
competências:
n.º 2 do artigo 4.º, ex-vi, n.º 1 do artigo 5.º
– A concessão de licenças administrativas
para a realização das seguintes operações
urbanísticas:
a) As operações de loteamento;
b) As obras de urbanização e os trabalhos
de remodelação de terrenos em área não
abrangida por operação de loteamento;
c) As obras de construção, de alteração
ou de ampliação em área não abrangida
por operação de loteamento ou por
plano de pormenor;
d) As
obras
de
conservação,
reconstrução, ampliação, alteração ou
demolição de imóveis classificados ou
em vias de classificação, bem como de
imóveis integrados em conjuntos ou sítios
classificados ou em vias de classificação,
e as obras de construção, reconstrução,
ampliação, alteração
exterior
ou
demolição de imóveis situados em zonas
de proteção de imóveis classificados ou
em vias de classificação;
e) Obras de reconstrução das quais
resulte um aumento da altura da fachada
ou do número de pisos;
f) As obras de demolição das edificações
que não se encontrem previstas em
licença de obras de reconstrução;
h) As obras de construção, reconstrução,
ampliação, alteração ou demolição de
imóveis em áreas sujeitas a
servidão administrativa ou restrição
de utilidade pública, sem prejuízo do
disposto em legislação especial;
i) As demais operações urbanísticas
que não estejam sujeitas a comunicação
prévia ou isentas de controlo prévio, nos
termos do presente diploma.
artigo 14.º e 16.º, ex-vi, n.º4 do artigo
5.º – Aprovar informações prévias, nos
termos previstos;
n.º4, artigo 14.º, ex-vi, n.º4 do artigo 5.º
– Notificar o proprietário e os demais
titulares de qualquer outro direito
real sobre o prédio da abertura do
procedimento;
artigo 20.º, ex-vi, alínea y), n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro – Decidir sobre os projetos
de arquitetura;
n.º6, artigo 23.º, ex-vi, alínea y), n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro – Aprovar
uma licença parcial para construção da
estrutura, imediatamente após a entrega
de todos os projetos das especialidades e
outros estudos e desde que se mostrem
aprovado o projeto de arquitetura e
prestada caução para demolição da
estrutura até ao piso de menor cota em
caso de indeferimento;
artigo 23.º,25.º e 26.º, ex-vi, alínea y),
n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro – Decidir
sobre os pedidos de licenciamento;
artigo 27.º, ex-vi, alínea y), n.º1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro – Aprovar as alterações
à licença de loteamento, com ou sem
variação do número de lotes, que se
traduzam na variação das áreas de
implantação, de construção ou variação
do número de fogos até 3 %, desde que
observem os parâmetros urbanísticos ou
utilizações constantes de plano municipal
ou intermunicipal de ordenamento do
território;
n.º 2 e 3, artigo 49.º, ex vi, alínea g) do
n.º3 do artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro – Emitir
certidões;
n.º 7, artigo 53.º, ex-vi alínea qq) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro – Alterar
as condições definidas na licença
ou comunicação prévia de obras de
urbanização desde que tal alteração
se mostre necessária à execução de
plano municipal ou intermunicipal de
ordenamento do território ou área de
reabilitação urbana;
n.º 4, artigo 54.º, ex-vi alínea qq) do n.º1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro – Decidir
sobre o reforço ou caução da caução;
artigo 57.º, ex-vi, alínea y), n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro – Fixar as condições
a observar na execução da obra com
deferimento do pedido de licenciamento
das operações urbanísticas;
n.º1, artigo 58.º, ex-vi, alínea y), n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro – Fixar o prazo de
execução da obra;
n.º1, artigo 59.º, ex-vi alínea qq) do
n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro – Decidir
sobre a execução faseada das obras e
respetivas condições;
n.º2, artigo 65.º e n.º1, artigo 90.º, ex-vi,
alínea w) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo
I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro –
Designar os técnicos que deverão integrar
a comissão de vistoria nos termos e para
efeitos previstos no RJUE;
artigo 87.º, ex-vi alínea qq) do n.º1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º75/2013,
de 12 de setembro – Decidir sobre a
receção provisória e definitiva das obras
de urbanização;
n.º2, artigo 89.º, ex-vi, alínea w) do n.º1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º75/2013,
de 12 de setembro – Determinar a
execução de obras de conservação
necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade ou à
melhoria do arranjo estético;
n.º3, artigo 89.º, ex-vi, alínea w) do
n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º75/2013, de 12 de setembro –
Ordenar a demolição total ou parcial
das construções que ameacem ruína ou
ofereçam perigo para a saúde pública e
para a segurança das pessoas;
artigo 117.º – O fracionamento do
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pagamento das taxas referidas nos n.os 2
a 4 do artigo 116.º até ao termo do prazo
fixado no alvará, desde que seja prestada
caução nos termos do artigo 54.º.
DELEGOU
AS
SEGUINTES
COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA
CÂMARA:
No Sr. Vereador Dr. Delfim dos Santos
Bismarck Álvares Ferreira
Do artigo 35.º Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro:
alínea l), n.º 1 – Assinar ou visar a
correspondência da câmara municipal
que tenha como destinatários quaisquer
entidades ou organismos públicos;
alínea j), n.º 2 – Conceder autorizações de
utilização de edifícios;
alínea k), n.º 2 – Embargar e ordenar
a demolição de quaisquer obras,
construções ou edificações, efetuadas
por particulares ou pessoas coletivas, nos
seguintes casos:
i) Sem licença ou na falta de qualquer
outro procedimento de controlo prévio
legalmente previsto ou com inobservância
das condições neles constantes;
ii) Com violação dos regulamentos,
das posturas municipais, de medidas
preventivas, de normas provisórias, de
áreas de construção prioritária, de áreas
de desenvolvimento urbano prioritário
ou de planos municipais de ordenamento
do território plenamente eficazes;
Do Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação, aprovado pelo DecretoLei n.º555/99, de 16 de Dezembro
alterado e republicado pelo DecretoLei n.º136/2014, de 9 de setembro,
adiante designado por RJUE, as seguintes
competências:
n.º 5 do artigo 4.º, ex-vi, n.º3 do artigo
5.º do RJUE – A concessão da autorização
de utilização dos edifícios ou suas frações,
bem como as alterações de utilização dos
mesmos;
n.º 2 do artigo 8.º – Direção da instrução
do procedimento a que se refere a
secção II, do Capítulo II do RJUE;
n.º 1, 2 e 7 do artigo 11.º – Saneamento
e aperfeiçoamento dos pedidos ou
comunicações apresentados nos termos
do RJUE;
n.º 5, artigo 20.º, ex vi, n.º2 do artigo
36.º da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Prorrogar o prazo referido
no número anterior, por uma só vez e
por período não superior a três meses,
mediante requerimento fundamentado
apresentado antes do respetivo termo;
n.º 6 e 7, do artigo 58.º, ex vi, n.º2 do
artigo 36.º da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Prorrogação do prazo de
execução de obra;
artigo 75.º – Emitir o alvará para a
realização das operações urbanísticas;
n.º 2 do artigo 76.º, ex vi, n.º 2 do artigo
36.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Prorrogação do prazo
para requerer o alvará;
artigo 79.º, ex vi, n.º2 do artigo 36.º do
Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Proceder à cassação do

alvará de licença de construção e da
admissão da comunicação prévia;
n.º1 do artigo 81.º, ex vi, n.º2 do artigo
36.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Demolição, escavação e
contenção periférica;
artigo 91.º, ex-vi, artigo 107.º e 108.º do
RJUE e alínea w) do n.º1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Tomar posse administrativa
do imóvel;
artigo 93.º, ex-vi artigo 94.º – A
fiscalização administrativa da realização
de quaisquer operações urbanísticas,
independentemente de estarem isentas
de controlo prévio ou da sua sujeição a
prévio licenciamento, comunicação prévia
ou autorização de utilização;
artigo 98.º, ex vi, n.º2 do artigo 36.º do
Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Instauração de processos de
contraordenação
artigo 102.º–B, ex vi, n.º2 do artigo
36.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro – Embargar obras
de urbanização, de edificação ou de
demolição, bem como quaisquer
trabalhos de remodelação de terrenos,
quando estejam a ser executadas:
a) Sem a necessária licença ou
comunicação prévia;
b) Em desconformidade com o respetivo
projeto ou com as condições do
licenciamento ou comunicação prévia,
salvo o disposto no artigo 83.º; ou
c) Em violação das normas legais e
regulamentares aplicáveis.
n.º1 do artigo 105.º, ex vi, n.º 2 do artigo
36.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro – Ordenar a execução dos
trabalhos de correção ou alteração, a que
se referem as alíneas b) e c) do n.º1 do
artigo 102.º do RJUE;
artigo 106.º, ex vi, alínea k) do n.º2 do
artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º75/2013,
de 12 de setembro – Ordenar a
demolição total ou parcial da obra ou a
reposição do terreno nas condições em
que se encontrava antes da data de início
das obras ou trabalhos, fixando um prazo
para o efeito;
artigo 107.º, ex vi, alínea w) do n.º1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º75/2013,
de 12 de setembro – Determinar a posse
administrativa e a execução coerciva das
obras;
artigo 109.º, ex vi, n.º2 do artigo 36.º
do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro – Ordenar e fixar prazo para a
cessação da utilização de edifícios ou de
suas frações autónomas quando sejam
ocupados sem a necessária autorização
de utilização ou quando estejam a ser
afetos a fim diverso do previsto no
respetivo alvará.
SUBDELEGOU
AS
SEGUINTES
COMPETÊNCIAS
DA
CÂMARA
MUNICIPAL,
DELEGADAS
EM
REUNIÃO
DE
27.10.2017, NO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:
Na Sr.ª Vereadora Dr.ª Catarina Rosa

Ferreira Soares Mendes
Do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro:
O artigo 33º, alínea q) Assegurar a
integração da perspetiva de género em
todos os domínios de ação do município,
designadamente através da adoção de
planos municipais para a igualdade;
O artigo 33º, alínea v) Participar
na prestação de serviços e prestar
apoio a pessoas em situação de
vulnerabilidade, em parceria com as
entidades competentes da administração
central e com instituições particulares
de solidariedade social, nas condições
constantes de regulamento municipal;
O artigo 33º, alínea gg) Assegurar,
organizar e gerir os transportes
escolares;
O artigo 33º, alínea ee) Criar, construir e
gerir instalações, equipamentos, serviços,
redes de circulação, de transportes,
de energia, de distribuição de bens e
recursos físicos integrados no património
do município ou colocados, por lei,
sob administração municipal - nos
equipamentos que lhe estão afetos, pela
distribuição de funções para o Mandato
2017-2021;
DELEGOU
AS
SEGUINTES
COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA
CÂMARA:
Na Sr.ª Vereadora Dr.ª Catarina Rosa
Ferreira Soares Mendes
Do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro:
O artigo 35º, n.º 1, alínea l): Assinar e visar
a correspondência da Câmara Municipal
que tenha como destinatários quaisquer
entidades ou organismos públicos – nas
áreas relacionadas com a distribuição de
funções estabelecida para o Mandato
2017-2021;
O artigo 35º, n.º 1, alínea d): Gerir os
recursos humanos dos estabelecimentos
de educação;
SUBDELEGOU
AS
SEGUINTES
COMPETÊNCIAS
DA
CÂMARA
MUNICIPAL,
DELEGADAS
EM
REUNIÃO
DE
27.10.2017, NO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:
Na Sr.ª Vereadora Dr.ª Sandra Isabel Silva
Melo de Almeida, com efeitos a partir de
27 de novembro de 2017
Do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro:
O artigo 33º, alínea ee) Criar, construir e
gerir instalações, equipamentos, serviços,
redes de circulação, de transportes,
de energia, de distribuição de bens e
recursos físicos integrados no património
do município ou colocados, por lei,
sob administração municipal - nos
equipamentos que lhe estão afetos, pela
distribuição de funções para o Mandato
2017-2021;
O artigo 33º, alínea ii) Proceder à captura,
alojamento e abate de canídeos e
gatídeos;
O artigo 33º, alínea jj) Deliberar sobre

a deambulação e extinção de animais
considerados nocivos;
O artigo 33º, alínea qq) Administrar
o domínio público municipal, nas
áreas relacionadas com a Ambiente e
Qualidade de Vida;
DELEGOU
AS
SEGUINTES
COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA
CÂMARA
Na Sr.ª Vereadora Dr.ª Sandra Isabel Silva
Melo de Almeida, com efeitos a partir de
27 de novembro de 2017
Do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro:
O artigo 35º, n.º 1, alínea l): Assinar e visar
a correspondência da Câmara Municipal
que tenha como destinatários quaisquer
entidades ou organismos públicos – nas
áreas relacionadas com a distribuição de
funções estabelecida para o Mandato
2017-2021;
O artigo 35º, n.º 2, alínea a): Decidir todos
os assuntos relacionados com a gestão e
direção dos recursos humanos afetos aos
serviços municipais;
O artigo 35º, n.º 2, alínea p): Conceder
terrenos, nos cemitérios propriedade
do município, para jazigos, mausoléus e
sepulturas perpétuas;
TORNA AINDA PÚBLICO QUE, por seu
despacho exarado em 23 de outubro de
2017 e no uso da competência prevista
no n.º 6 do artigo 42º, do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegou
no Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal,
Dr. Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira,
a prática de atos de administração
ordinária, nomeadamente os relacionados
com expediente, correspondência diversa
e autorização de pedidos internos
necessários ao bom funcionamento
dos serviços, incluindo a assinatura dos
documentos e ofícios necessários à
execução das tarefas.
E para constar e demais efeitos, se publica
o presente edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares de
estilo, na Internet, no sítio institucional
do Município de Albergaria-a-Velha,
em www.cm-albergaria.pt e no Boletim
Municipal.
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EDITAL N.º 269/2017
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS
II
CÂMARA MUNICIPAL MANDATO 2017-2021
ANTÓNIO
AUGUSTO
AMARAL LOUREIRO E
SANTOS, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ALBERGARIA-A-VELHA, FAZ
PÚBLICO, em cumprimento
do Código do Procedimento
Administrativo, que, por seu
despacho de 15.12.2017, no
uso da competência que lhe é
conferida pelo n.º 2 do artigo
36º, do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro,
e no seguimento do despacho
de 30.10.2017, através do qual
delegou, entre outras, na Sr.ª
Vereadora Dr.ª Sandra Isabel
Silva Melo de Almeida, com
efeitos a partir de 27.11.2017,
a competência prevista no
artigo 35º, n.º 2, alínea a) do
Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro: “Decidir
todos os assuntos relacionados
com a gestão e direção dos
recursos humanos afetos aos
serviços municipais”, delegou
ainda e no mesmo âmbito, a
competência para autorizar a
realização das despesas com a
gestão de pessoal, dentro dos
limites fixados na lei e que lhe
cabem e que se indicam:
Da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho (LTFP), na sua atual
redação:
- artigos 29.º, 30.º e 57.º Contratos de trabalho a termo
resolutivo certo e incerto e
por tempo indeterminado
- artigos 30.º, 92.º, 93.º, 99.º,
99.-A e 153.º - Mobilidade
ente serviços, intercategorias
ou intercarreiras
- alínea a), do n.º 3, do artigo
159.º - Trabalho suplementar,
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incluindo o prestado nos
dias de descanso semanal
obrigatório ou complementar
e nos feriados
- alínea b), do n.º 3, do artigo
159.º - Subsídios de turno,
trabalho normal noturno
e de risco, penosidade e
insalubridade
- artigo 166.º - Prémios de
desempenho
Da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho (LTFP), na sua
atual redação, artigo 159.º,
conjugado com artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 106/98, de 24
de abril, na sua atual redação,
e artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 192/95, de 28 de julho, na
sua atual redação, e com os
artigos 5.º e 11.º da Lei n.º
29/87, de 30 de junho, na sua
atual redação:
Ajudas de Custo, estadas e
subsídios de transporte aos
trabalhadores, eleitos locais e
membros do GAP
Do Decreto-Lei n.º 57-B/84,
de 20 de fevereiro, na redação
que lhe foi conferida pelo n.º 4
do artigo 42.º do Decreto-Lei
n.º 70- A/2000, de 5 de maio,
n.º 1 do artigo 2.º:
Subsídios
de
refeição
correspondentes a trabalho
suplementar, incluindo o
prestado nos dias de descanso
semanal
obrigatório
ou
complementar e nos feriados,
quando devidos
Do Decreto-Lei n.º 4/89,
de 6 de janeiro, na sua atual
redação:
- artigo 2.º - Abonos para
falhas
Do Decreto-Lei n.º 133-B/97,
de 30 de maio, e artigo 3.º
do Decreto-Lei nº 176/2003,
de 2 de agosto, na sua atual
redação:
- artigo 4.º - Prestações
familiares (abono de família
para crianças e jovens, abono

pré-natal, bonificação por
deficiência, subsídio mensal
vitalício, subsídio de assistência
de 3.ª pessoa, subsídio por
frequência de estabelecimento
de educação especial)
Do Decreto-Lei n.º 91/2009,
de 9 de abril, na redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 70/2010,
de 16 de junho, pelo DecretoLei n.º 133/2012, de 27 de
junho e pela Lei n.º 120/2015,
de 1 de setembro:
- artigo 7.º - Subsídios no
âmbito da parentalidade,
(subsídio de maternidade,
paternidade
e
adoção,
assistência a filho, assistência a
familiar, risco clínico na gravidez,
interrupção
da
gravidez,
subsídio
para
assistência
a filho com deficiência ou
doença crónica e subsídio por
assistência a netos)
Do Decreto-Lei n.º 223/95, de
8 de setembro, e artigo 4.º, do
Decreto-Lei n.º 133-B/97, de
30 de maio:
- artigo 2.º - Subsídios por
morte e de funeral
Do Decreto-Lei n.º 118/83, de
25 de fevereiro, na sua atual
redação:
- artigo 5.º - Comparticipações
do subsistema de saúde da
ADSE
Da Portaria n.º 324/2017, de
27 de outubro:
Autorizar o pagamento de
Juntas Médicas
Da Portaria n.º 128/2009, de
30 de janeiro, na sua atual
redação, conjugada com o
Decreto-Lei n.º 166/2014, de
6 de novembro e Portaria n.º
254/2014, de 9 de dezembro:
- Autorizar e celebrar
Contratos Emprego Inserção
e de Estágios Profissionais
Do Decreto-Lei n.º 86A/2016, de 29 de dezembro:
artigo 12.º - Inscrições em
Ações de Formação, quando

sujeito a pagamento
E para constar e demais efeitos,
se publica o presente edital e
outros de igual teor que vão
ser afixados nos lugares de
estilo, na Internet, no sítio
institucional do Município de
Albergaria-a-Velha, em www.
cm-albergaria.pt e no Boletim
Municipal.
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ESTATUTO DO
DIREITO DE
OPOSIÇÃO 2017
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO ESTATUTO
DO DIREITO DE OPOSIÇÃO NO
ANO DE 2017
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, até ao final do
mês de março do ano subsequente
àquele a que se refiram, relatórios
de avaliação do grau de observância
do respeito pelos direitos e garantias,
expondo as atividades que deram
origem e que contribuíram para o
pleno cumprimento dos direitos,
poderes e prerrogativas dos titulares
autárquicos do direito de oposição.
De acordo com o consagrado no
Estatuto do Direito de Oposição, os
titulares do Direito de Oposição têm:
a) o direito de 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) o direito de ser ouvidos sobre as
propostas dos respetivos orçamentos

e planos de atividade (artigo 5º);
c) o direito de se pronunciar e intervir
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).
Estes relatórios deverão ser enviados
aos titulares do direito de oposição,
a fim de sobre eles se pronunciarem,
querendo, e eventualmente suscitarem
a sua discussão pública em sessão da
Assembleia Municipal.
2. TITULARES DO DIREITO DE
OPOSIÇÃO
Nas autarquias locais e nos termos
do artigo 3.º da Lei n.º 24/98, de
26 de maio, são titulares do direito
de oposição os partidos políticos
representados no órgão deliberativo
que não estejam representados no
correspondente órgão executivo
e ainda aqueles que, estando
representados na Câmara Municipal,
nenhum dos seus representantes
assuma funções, poderes delegados
ou outras formas de responsabilidade
direta e imediata pelo exercício de
funções executivas, bem como os
grupos de cidadãos eleitores que
tenham concorrido nas eleições
autárquicas e que, como tal, estejam
representados em qualquer órgão
autárquico.
No Município de Albergaria-a-Velha
e já no atual mandato 2017/2021,
o CDS-PP é o partido político que
detêm funções distribuídas e poderes
delegados e subdelegados, com cinco
elementos na Câmara Municipal, treze
membros na Assembleia Municipal
e quatro Presidentes de Juntas de
Freguesia. Assim, nos termos do n.º
2 do artigo 3.º da Lei n.º 24/98, de
26 de maio, são titulares do direito de
oposição:
− O PPD-PSD, representado na
Assembleia Municipal por seis
membros e por dois Presidentes
de Junta de Freguesia e na Câmara
Municipal por dois Vereadores;
− O PS, representado na Assembleia
Municipal por dois membros.
3.
CUMPRIMENTOS
DO
ESTATUTO DE OPOSIÇÃO

Compete à Câmara Municipal, de
acordo com a alínea yy) do n.º 1
do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro “Dar
cumprimento ao Estatuto do Direito
de Oposição”. Tal competência
encontra-se delegada no Presidente
da Câmara Municipal – Edital n.º
231/2017;
Compete ainda ao Presidente
da Câmara Municipal “Promover
o cumprimento do Estatuto do
Estatuto do Direito de Oposição e a
publicação do respetivo relatório de
avaliação”, conforme alínea u) do n.º
1, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro;
Assim, referem-se, genericamente,
as atividades que deram origem
e contribuíram para o pleno
cumprimento dos direitos, poderes e
prerrogativas dos titulares autárquicos
do direito de oposição:
3.1. DIREITO À INFORMAÇÃO
Durante o período respeitante a
este relatório e, em cumprimento
do disposto no artigo 4.º da Lei n.º
24/98 de 26 de maio, os titulares do
direito de oposição do Município
de
Albergaria-a-Velha
foram
regularmente
informados
pelo
Órgão Executivo e pelo Presidente
da Câmara Municipal, tanto de forma
expressa, como verbal, sobre o
andamento dos principais assuntos de
interesse público relacionados com a
sua atividade.
Assim, foi dado cumprimento ao
estipulado na alínea c) do n.º 2 do
artigo 25º, conjugada com o n.º 4 do
artigo 35º, e nas alíneas s), t), u), x) e y)
do n.º 1 do mesmo artigo 35º, todos
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, e facultadas outras
informações concernentes a outros
assuntos, designadamente:
- Foi remetida ao Presidente da
Assembleia Municipal e a todos os
membros da Assembleia Municipal,
bem como aos Vereadores, antes de
cada sessão ordinária daquele órgão,
informação escrita do Presidente
de Câmara Municipal, relativa à
atividade da Câmara Municipal, com
elevado grau de detalhe, e a outros
assuntos de interesse público, bem
como informação sobre a situação
financeira e sobre as obras em curso,
reclamações, recursos hierárquicos e
processos judiciais pendentes, entre
outros;
- Foi remetida aos Vereadores da
Câmara Municipal, antes de cada
reunião daquele órgão, informação

sobre os atos praticados no âmbito
de
delegação/subdelegação
de
competências e outras informações
pertinentes sobre a atividade
municipal, bem como facultada
informação sobre a situação financeira,
entre outros;
- Foi facultada resposta aos pedidos
de informação ou documentação
apresentados
pelos Vereadores,
verbalmente na própria reunião ou
posteriormente, verbalmente ou por
escrito;
- Foi facultada resposta aos pedidos
de informação transmitidos pela Mesa
da Assembleia Municipal;
- Foi facultada resposta, em geral,
às questões colocadas formal ou
informalmente sobre o andamento
dos principais assuntos do Município;
- Procedeu-se à publicação das
deliberações dos órgãos autárquicos
e das decisões dos respetivos titulares,
destinadas a ter eficácia externa,
através de edital e/ou divulgação na
página de internet da autarquia, e/ou
em Boletim Municipal, e/ou em jornal
regional e/ou no Diário da República,
conforme disposição legal aplicável;
- Foram remetidas à Assembleia
Municipal as atas das reuniões do
Executivo Municipal, após a sua
aprovação;
- Procedeu-se à divulgação das atas
das reuniões da Câmara Municipal e
das sessões da Assembleia Municipal,
após a sua aprovação;
- Deu-se cumprimento ao Estatuto
do Direito de Oposição, com a
publicação do respetivo relatório de
avaliação.
Tendo como objetivo facultar as
condições adequadas para o exercício
deste direito, foi disponibilizada aos
Vereadores do PPD-PSD, a Sala das
Reuniões e/ou Salão Nobre dos
Paços do Município para consulta
e estudo de todos os dossiês
sujeitos a deliberação por parte
do executivo, bem como os meios
materiais indispensáveis e foi ainda
disponibilizado apoio administrativo.
Os representantes da oposição foram
ouvidos nas questões mais relevantes
para a atividade autárquica e, sempre
que possível, os seus contributos e
sugestões foram incorporados.
A Câmara Municipal de Albergariaa-Velha, em nome do princípio da
transparência, mantém atualizados
os mecanismos de informação
permanente
sobre
a
gestão
municipal, designadamente sobre
eventos, atividades, realidade local,
atas, regulamentos, entre outros,
em particular, na página da internet,
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facilitando
o
acompanhamento,
fiscalização e crítica da atividade
dos órgãos municipais, mas também
através das redes sociais e de
newsletter de alguns serviços, bem
como de folhetos informativos
diversos.
Garante a edição e disponibilização
regular da Agenda Cultural e Boletim
Municipal, mantendo-os disponíveis,
em formato digital, no sítio institucional
do município na internet.
3.2. DIREITO DE CONSULTA
PRÉVIA
De acordo com o disposto no n.º 3
do artigo 5º do Estatuto do Direito
de Oposição e no quadro do
processo de elaboração das Grandes
Opções do Plano e Orçamento para
2018, foi solicitada aos representantes
do PPD-PSD e do PS a sua presença
em reunião a ter lugar nos Paços do
Município, a fim de apresentarem
propostas e contributos, para serem
analisados no âmbito da elaboração
dos referidos documentos.
Com o intuito de se pronunciarem
sobre as propostas dos documentos
supracitados, as quais lhes foram
enviadas com a devida antecedência,
via correio eletrónico em 23.11.2017
e disponibilizadas em papel, em
local previamente definido, nos dias
23 e 24.11.2017, foi solicitada a
comparência dos Vereadores e dos
representantes dos partidos políticos
na Assembleia Municipal para uma
reunião a realizar no dia 27.11.2017,
sujeita à confirmação e escolha de
horário, pelos titulares do direito.
Foram, ainda, facultadas, com a
antecedência prevista na lei, por
correio eletrónico e disponibilizadas
em papel, no local previamente
combinado, as ordens do dia
das reuniões do executivo e das
sessões do órgão deliberativo e
disponibilizados para consulta todos
os documentos necessários à tomada
de decisão. Foram fornecidas cópias
desses documentos, sempre que
solicitadas, com meios humanos e
materiais da autarquia.
De acordo com o disposto na Lei
n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com
as respetivas alterações introduzidas
pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro,
foi elaborado o Regulamento do
Conselho Municipal da Juventude, o
qual veio definir as normas relativas
à composição e competência do
Conselho Municipal da Juventude
de Albergaria-a-Velha, órgão de
carácter consultivo sobre matérias
relacionadas com a política da
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juventude e que desenvolve a sua
ação no município de Albergaria-aVelha. Acresce referir que este órgão
conta com um representante de
cada partido político com assento na
Assembleia Municipal.
3.3. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
No período atinente a este relatório
foi assegurado aos titulares do
direito de oposição o direito de
se pronunciarem e intervirem,
pelos meios constitucionais e
legais, sobre quaisquer questões de
interesse municipal, podendo efetuar
pedidos de informação, moções,
requerimentos, declarações políticas,
esclarecimentos e protestos.
Foram
tornadas
públicas
integralmente, por transcrição nas
respetivas atas ou inclusão como
anexo, todas as declarações de voto
apresentadas.
Assegurou-se aos eleitos o direito de
apresentação de propostas.
Foram facultadas, atempadamente,
aos vereadores da oposição todas as
informações pertinentes.
Foram dirigidos os convites aos
membros eleitos da Câmara e da
Assembleia Municipal, a fim de
assegurar que estes pudessem estar
presentes e/ou participar em atos e
eventos oficiais.
Foi garantida a distribuição de toda a
correspondência remetida à Autarquia
e destinada aos vereadores ou aos
membros da Assembleia Municipal.
Foi ainda garantida, conforme
regimento da Assembleia Municipal, a
distribuição de tempos de intervenção
em cada sessão.
Foi garantida a audiência prévia de
interessados e promovida a consulta
pública dos vários procedimentos a
ela sujeitos, nos termos legais.
Foi desenvolvida a 2ª edição
do Orçamento Participativo de
Albergaria-a-Velha. Com esta iniciativa
pretende-se reforçar a participação
e o envolvimento dos cidadãos
na construção de uma sociedade
civil forte, promovendo práticas de
construção coletiva e revigorando a
democracia local. Foram aprovados
sete projetos propostos pelos
munícipes, conforme informação
disponibilizada em http://op.cmalbergaria.pt, e que serão agora
implementados ao longo de 2 anos.
Foi, como já referido, criado o
Conselho Municipal da Juventude,
bem como elaborado o Regulamento
respetivo, que garante a participação
dos jovens nos assuntos estratégicos

e de interesse para a juventude,
envolvendo-os nos processos de
tomada de decisão, criando espaços
de afirmação e participação cívica,
promovendo a autonomia, entendida
enquanto promoção de orientações
estratégicas sobre as mais diversas
políticas, como as do emprego,
proteção social, formação, habitação
e transportes. Foi pois definida uma
estratégia fundamental para garantia
do direito à participação dos jovens na
vida social e política, em particular no
desenho e na execução das políticas
que incidam direta ou indiretamente
na juventude. Este órgão integra,
entre outros, um representante de
cada partido político com assento na
Assembleia Municipal.
3.4. DIREITO DE DEPOR
No período em questão os
titulares do direito de oposição não
intervieram em qualquer comissão
para efeitos da aplicação do direito
consagrado no artigo 8.º do Estatuto
do Direito de Oposição, dado que o
órgão executivo não esteve sujeito a
qualquer obrigação neste domínio.
4. PRONÚNCIA SOBRE O
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Em cumprimento do disposto no
artigo 10.º do Estatuto do Direito de
Oposição, foi elaborado o presente
relatório de avaliação do grau de
observância do respeito pelos direitos
e garantias constantes no referido
estatuto, o qual vai ser remetido aos
titulares do direito de oposição, a fim
de, sobre o mesmo, se pronunciarem,
querendo.
Por solicitação de qualquer dos
titulares do direito de oposição, pode
o relatório e respetivas respostas
serem objeto de discussão na próxima
sessão da Assembleia Municipal.
Desde o ano de 2014, vem sendo
elaborado Relatório de avaliação do
cumprimento do Estatuto do Direito
Oposição, com publicação no Boletim
Municipal e disponibilizados no sítio
institucional do município na internet,
em www.cm-albergaria.pt.
5. CONCLUSÃO
Conclui-se pois que, durante o
período referente a este relatório,
a Câmara Municipal de Albergariaa-Velha assumiu um papel ativo
e transparente na efetivação dos
direitos e garantias dos titulares do
direito de oposição, cumprindo o
estabelecido no Estatuto do Direito
de Oposição, assim contribuindo para
o reforço do sistema democrático.

Por fim e em cumprimento dos n.ºs
2 e 5 do artigo 10.º do Estatuto
do Direito de Oposição e da
alínea u) do n.º 1 do artigo 35º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, determino que o
presente relatório seja enviado aos
titulares do direito de oposição e ao
Presidente da Assembleia Municipal,
para conhecimento e eventual
discussão na Assembleia Municipal,
caso seja requerido pelos titulares do
mencionado direito, conforme dispõe
o n.º 3 do citado artigo 10.º, devendo
posteriormente ser publicado no
boletim municipal e disponibilizado no
sítio da internet do município.
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Ata n.º 14
Data: 05-07-2017
Voto de Felicitações
Deliberação: por unanimidade, aprovar um voto
de felicitações a apresentar à Direção da Banda
Velha União Sanjoanense, pela sua participação e
prestação no Festival de Bandas Filarmónicas da
Figueira da Foz 20017.
Processo N.º 38/2017/Ruído
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido
especial de ruído da Junta de Freguesia de Ribeira
de Fráguas, com isenção de taxas, para a realização
do evento “Dia da Freguesia”.
Processo N.º 39/2017/Ruído
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido
especial de ruído da Junta de Freguesia da Branca,
com isenção de taxas, para a realização do Festival
de Bandas “Rock in Branca 2017”.
Processo N.º 25/2017/Festividades e Outros
Divertimentos ou Eventos em Espaço Público
Deliberação: por unanimidade, isentar a Junta
de Freguesia da Branca do pagamento das taxas
devidas pelo licenciamento do Festival de Bandas
“Rock in Branca 2017”.
Processo N.º 26/2017/Festividades e Outros
Divertimentos ou Eventos em Espaço Público
Deliberação: por unanimidade, isentar a Junta de
Freguesia da Ribeira de Fráguas do pagamento das
taxas devidas pelo licenciamento do evento “Dia
da Freguesia”.
Subsídios respeitantes ao ano de 2017 – Ranchos/
Grupos Folclóricos
Deliberação: por maioria, aprovar a proposta
apresentada num total de 25 750 euros.
Subsídios da Época Desportiva 2016/2017
Deliberação: por maioria, atribuir os subsídios
constantes da proposta.
Subsídios respeitantes ao ano de 2017 – Clubes/
Associações sem Atividade Regular Federada,
Agrupamento de Escuteiros, Columbofilia, Caça e
Pesca e Bandas/Associações Musicais
Deliberação: por unanimidade, atribuir os
subsídios constantes da proposta.
Subsídio – Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada, autorizando a atribuição
de um subsídio à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha no
montante de 1000 euros, destinado a suportar os
custos com a aquisição de pulseiras solidárias.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo
de Cantares de Santa Eulália na aquisição de
instrumentos musicais, com a atribuição de um
subsídio correspondente a 30% das despesas
orçamentadas.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o
Agrupamento de Escolas da Branca, atribuindo
um subsídio destinado a suportar os custos com
as despesas de dois alunos do Escalão A, no
montante de 324,98 euros por aluno, relativos à
visita de final de ciclo a Madrid.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o evento
“X Viva em Forma” do Grupo Recreativo e
Cultural de Telhadela, disponibilizando um técnico
do Centro Municipal de Marcha e Corrida.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a realização
do “V Encontro de Música Tradicional Portuguesa e

Exposição de Artesanato” do Grupo de Cantares
de Santa Eulália com a atribuição de um subsídio
destinado à aquisição das lembranças e ao aluguer
do equipamento de som.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar a realização
da III edição do Trail Caminhada Mar e Serra do
Clube de Nobrijo - Associação Recreativa, Cívica,
através da disponibilização de um técnico do
Centro Municipal de Marcha e Corrida, bem como
a atribuição de um subsídio correspondente a 30%
das despesas do evento, com um limite máximo
de 2000 euros.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
realização do Programa Nacional de Educação
Não Formal da ANEM – Associação Nacional de
Estudantes de Medicina, mediante a cedência do
salão principal da Biblioteca Municipal, com isenção
do pagamento das taxas devidas, bem como a
atribuição de um subsídio, correspondente a 50%
das despesas do evento, com um limite máximo
de 1500 euros.
Cedência do Salão Principal do Centro Escolar de
Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas, à Associação
Os Amigos do Jornal D’Angeja para a realização
do Encontro/Debate “Ideias para Albergaria”
Cedência do Salão Polivalente do Centro Escolar
de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações, com isenção das taxas, ao
PSD de Albergaria-a-Velha para realização de uma
ação de preparação das eleições autárquicas 2017.
Cedência do Refeitório do Edifício Municipal
situado na Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção do pagamento das taxas
devidas, ao Rancho Folclórico Malmequeres de
Campinho para a realização de um Festival de
Folclore.
Ata n.º 15
Data: 13-07-2017
Reabilitação de Infraestruturas Rodoviárias
Municipais – Zona Norte – Relatório Final
Deliberação: por unanimidade, aprovar o
relatório final, adjudicando a empreitada à
Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagem, Lda.,
pelo montante de 534 000 euros, mais IVA, com
prazo de execução de 120 dias.
Ata n.º 16
Data: 19-07-2017
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior – Relatório do 1.º
Quadrimestre de 2017
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal a execução do
contrato de delegação de competências.
Processo N.º 36/2017/Atividades na Via Pública
com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o
despacho a autorizar a realização do 8.º Passeio
de Motos Clássicas dos Amigos da APPACDM,
com isenção do pagamento das taxas, a pedido da
APPACDM - Albergaria-a-Velha.
Subsídio e outros apoios
Deliberação: por maioria, apoiar a realização
da 2.ª edição da Maratona BTT, organizada pela
Associação Cultural Judas do Fial, atribuindo um
subsídio no montante de 500 euros, cedendo
barreiras, fitas sinalizadoras, 300 águas, 40-t-shirts,
troféus para os três primeiros classificados,
divulgação do evento nos meios da autarquia

e ainda cedendo os balneários do Pavilhão
Polidesportivo de Alquerubim, com isenção do
pagamento das taxas.
Ação Social Escolar – Concessão de Auxílios
Económicos/Subsídio de Estudo aos Alunos do 1.º
CEB – Ano letivo 2017/2018
Deliberação: por unanimidade, atribuir os
auxílios económicos/subsídios de estudo para
comparticipação de materiais escolares, bem como
das refeições dos alunos do 1.º CEB, nos seguintes
montantes: Escalão A – alimentação 100%; material
escolar 16 euros. Escalão B - alimentação 50%;
material escolar 8 euros.
Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins
Habitacionais – Abertura do Período de
Candidaturas e Outros Critérios
Deliberação: por unanimidade, definir a abertura
de um período de apresentação de candidaturas,
afetando um montante de 60 000 euros para o
ano de 2018, bem como critérios objetivos para
a condicionante de sinais exteriores de riqueza do
agregado familiar.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à APEI - Associação de Profissionais
de Educação de Infância, com isenção das taxas
devidas, para a realização da ação de curta duração
“Ser Feliz e Trabalhar em Creche”
Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins
Habitacionais – Abertura do Período de
Candidaturas e Outros Critérios
Deliberação: por unanimidade, definir a abertura
de um período de apresentação de candidaturas,
afetando um montante de 60 000 euros para o
ano de 2018, bem como critérios objetivos para
a condicionante de sinais exteriores de riqueza do
agregado familiar.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à APEI - Associação de Profissionais
de Educação de Infância, com isenção das taxas
devidas, para a realização da ação de curta duração
“Ser Feliz e Trabalhar em Creche”
Contrato de Aquisição de Serviços de Cedência
de Espaços Destinados a Formação Profissional
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência de uma sala no Edifício Municipal situado
na Rua Américo Martins Pereira ao Instituto de
Emprego e Formação Profissional, IP – Centro
de Formação Profissional de Águeda, com a taxa
reduzida de 87,50 euros
Ata n.º 17
Data: 02-08-2017
Regulamento Municipal sobre as Formas de Apoio
às Freguesias do Município – Candidatura da
Freguesia de Angeja
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Junta
de Freguesia de Angeja na aquisição de uma
motosserra e de uma máquina de lavar à pressão,
com um subsídio correspondente a 50% do custo
total dos equipamentos.
Centro Coordenador de Transportes – Loja 2
Deliberação: por unanimidade, ceder a loja 2 do
Centro Coordenador de Transportes à Associação
Amar Sem Diferenças, a título pontual e gratuito,
para o projeto da loja solidária.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, atribuir um
subsídio, até ao montante máximo de 1500 euros
a cada Agrupamento de Escolas para a contratação
de transportes para os alunos.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Rancho
Folclórico Malmequeres do Campinho na
realização do Festival de Folclore, suportando as
despesas com o aluguer do equipamento do som,
até ao limite de 200 euros.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar os
Agrupamentos de Escuteiros da Branca e
Albergaria-a-Velha, suportando 30% do custo de
transporte para a ACANAC – Atividade Nacional
de Escuteiros, em Idanha-a-Nova.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, atribuir um
subsídio de 250 euros ao Clube Recreativo e
Cultural Sanjoanense para a realização da 5.ª
edição NonStop CRECUS Futsal
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
Associação Os Amigos de Vale Maior na realização
da XX Exposição e Mostra de Artesanato,
comparticipando em 30% das despesas com a
animação do evento.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo
de Cantares de Santa Eulália na deslocação ao
19.º Encontro de Música Tradicional de Vila Real,
comparticipando em 30% das despesas com a
deslocação do grupo.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Casa do
Povo de Alquerubim na realização de uma prova
de motocross, comparticipando em 30% das
despesas com a organização do evento.
Cedência da Sala Principal e Espaço CaféConcerto do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas devidas, à Prave
– Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha,
para a realização da II edição do Desenvolve-te.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas devidas,
à AURANCA – Associação do Ambiente e
Património da Branca, para a realização de um
Bioforum.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas devidas, à
Associação de Futebol de Aveiro, para a realização
de ações de formação destinadas a árbitros de
futebol.
Cedência do Auditório do Centro Cultural de São
João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações, com isenção de taxas, à
Jobra – Associação de Jovens da Branca, para a
realização de ensaio e concerto do Conservatório
de Música.
Cedência do Auditório do Centro Cultural de São
João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações, com isenção de taxas, à
Banda Velha União Sanjoanense, para a realização
de audição e concerto de verão.
Programação Cultural da Rede Cultural e Criativa
do Município – Preços de Bilheteira para o Ciclo
de Programação de Setembro a Dezembro 2017
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços
de bilheteira.
Programa de Apoio às Instituições Particulares
de Solidariedade Social – Candidaturas à
Implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade
Deliberação: por unanimidade, admitir e aprovar
a candidatura da Fundação Creche Helena
Albuquerque Quadros, com vista à implementação
do Sistema de Gestão da Qualidade na resposta
social de creche, com o montante de 3500 euros.
Regulamento de Incentivos à Criação do Próprio
Emprego no Município de Albergaria-a-Velha –
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Lista Definitiva de Candidaturas 2017
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista
definitiva das candidaturas.

de licença especial de ruído da Jobra – Associação
de Jovens da Branca, com isenção das taxas, para a
realização do evento LIVE in J.

Protocolo para a Cooperação e Desenvolvimento
de Atividades no Âmbito da Rede Nacional de
Incubadoras
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
minuta do protocolo para a cooperação e
desenvolvimento de atividades no âmbito da Rede
Nacional de Incubadoras.

Processo N.º 62/2017/Ruído
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
autorização do pedido de licença especial de ruído
à Teixeira, Pinto & Soares, S.A., com isenção das
taxas, para a realização de obras.

Cedência do Refeitório e Pavilhão do Edifício
Municipal situado na Rua Américo Martins Pereira,
em Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações ao Grupo Folclórico, Cultural e
Recreativo de Albergaria-a-Velha, com isenção do
pagamento das taxas devidas, para o acolhimento
dos grupos visitantes da I Edição do Festalbe.
Contrato de Aquisição de Serviços de Cedência
de Espaços Destinados a Formação Profissional
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência de uma sala no Edifício Municipal situado
na Rua Américo Martins Pereira ao Instituto de
Emprego e Formação Profissional, IP – Centro
de Formação Profissional de Águeda, com a taxa
reduzida de 2844 euros.
Ata n.º 18
Data: 16-08-2017
Projeto de Regulamento de Concessão de
Benefícios aos Bombeiros Voluntários do Município
de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada.
Processo de Obras N.º 76/2017
Deliberação: por unanimidade, isentar a
Probranca – Associação para o Desenvolvimento
Sócio-Cultural da Branca do pagamento das taxas
devidas pelo processo de alteração e ampliação
das instalações do Centro Comunitário.
Modificação ao Orçamento (3.ª revisão) e às
Grandes Opções do Plano (3.ª revisão) do
Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de 08-09-2017 sob proposta
da Câmara Municipal, conforme deliberação
tomada em Reunião Ordinária de 16-08-2017.
Regulamento Municipal sobre as Formas de
Apoio às Freguesias do Município – Candidatura
da Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior
– Aquisição de uma viatura de três lugares com
caixa de carga
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
candidatura, apoiando a Junta de Freguesia com
um subsídio de 10 000 euros.
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia de Albergariaa-Velha e Valmaior – Relatório Quadrimestral (2.º
Quadrimestre de 2017)
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
Contratação da Prestação de Serviços de Limpeza
em Várias Instalações Municipais – Relatório Final
Deliberação: por unanimidade, aprovar o
relatório final e adjudicar a contratação da
prestação de serviços de limpeza em várias
instalações municipais à Ferlimpa 2 – Limpezas
Gerais e Manutenção, Lda., pelo montante global
de 165 432.65 euros.
Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal
e Tabela de Taxas, Preços e Licenças – Parte III –
Capítulo V – Secção I – Mercados e Feiras – Termo
de Apreciação Pública
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de 08-09-2017 sob proposta
da Câmara Municipal, conforme deliberação
tomada em Reunião Ordinária de 16-08-2017.
Processo N.º 58/2017/Ruído
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido
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Processo N.º 63/2017/Ruído
Deliberação: por unanimidade, deferir do
pedido de licença especial de ruído à Teixeira,
Pinto & Soares, S.A., com isenção das taxas, para
a realização de trabalhos no âmbito da empreitada
de Requalificação do Mercado Municipal.
Processo N.º 12/2017/Recintos Improvisados
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido
de emissão de licença de recinto improvisado
da Jobra – Associação de Jovens da Branca, com
isenção das taxas, para a realização do evento
LIVE in J.
Processo N.º 09/2017/Recintos de Diversão
Provisória
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido
de emissão de licença de recinto de diversão
provisória da Jobra – Associação de Jovens da
Branca, com isenção das taxas, para a realização
do evento LIVE in J.
Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-Escolar – Atividades de Animação e
Apoio à Família – Serviço de Refeições – Minuta
de Acordos de Cooperação
Deliberação: por unanimidade, aprovar as
minutas dos acordos de cooperação nos termos
propostos com as identificadas IPSS.
Programa de Generalização do Fornecimento
de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB –
Minuta de Acordos de Cooperação
Deliberação: por unanimidade, aprovar as
minutas dos acordos de cooperação nos termos
propostos com as identificadas IPSS.
Programa de Generalização do Fornecimento
de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB –
Minuta de Acordos de Cooperação a Celebrar
com o Agrupamento de Escolas de Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta
do acordo de cooperação a celebrar com o
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha.
Apoio a Atividades Pedagógicas e Aquisição de
Material Didático e Outro Apoio a Atividades
Escolares – Educação Pré-Escolar e 1.º CEB –
Agrupamentos de Escolas da Rede do Município
Deliberação: por unanimidade, atribuir um
subsídio aos Agrupamentos de Escolas no
montante de 175 euros/turma do 1.º CEB e 200
euros/sala do Pré-Escolar.
Assinaturas de Telefone dos Estabelecimentos
de Ensino do 1.º CEB e do Pré-Escolar da Rede
Escolar Pública do Município
Deliberação: por unanimidade, suportar os
custos com as assinaturas dos telefones instalados
nas Escolas do 1.º CEB e do Pré-Escolar da rede
pública.
Subsídio da Época Desportiva 2017/2018
Deliberação: por unanimidade, antecipar parte
do subsídio anual a atribuir ao Sport Clube Alba
referente à época desportiva 2017/2018, pagando
mensalidades de 4000 euros entre setembro 2017
a maio 2018.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, autorizar o
adiantamento da verba no montante de 45 000
euros a atribuir à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha
respeitante à aquisição da viatura de socorro
pretendida.
Subsídio

Deliberação: por unanimidade, atribuir um
subsídio à AlbergAR-TE – Associação Cultural no
montante de 12 500 euros para a realização da
terceira edição do encontro “Dos Modos Nascem
Coisas”.

Deliberação: por unanimidade, deferir a
pretensão, isentando o Grupo Desportivo Beira
Vouga do pagamento das taxas devidas pelos
procedimentos para a realização do evento
“Arraial Musical”.

Cedência do Pavilhão Polidesportivo da Branca,
com Isenção de Taxas
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações, com isenção de taxas, à
Comissão Política Concelhia do CDS-PP, para a
realização de um evento de cariz político.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Jobra –
Associação de Jovens da Branca na realização do
evento “Live in J”, comparticipando com 30% das
despesas, até ao limite máximo de 10 000 euros.

Cedência de Sala da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas devidas, à
Associação Cultural e Recreativa Carnaval de
Albergaria para realização de uma conferência de
imprensa para a apresentação de um espetáculo
solidário.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas devidas, à
UNATE-Universidade Aberta do Terapeuta
para realização da palestra “Saúde Emocional e
Medicina Oriental: tratamento do pânico, fobias e
traumas através do Método Tacai”.
Ata n.º 19
Data: 06-09-2017
Reconhecimento de Interesse para a População e
Economia Local da Candidatura de Requalificação
do Coreto de Vilarinho de São Roque
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada
Processo de Obras N.º 67/2017
Deliberação: por maioria, deferir a isenção do
pagamento das taxas aplicáveis ao processo de
construção de um muro de vedação à Associação
de Infância D. Teresa.
Acordo de Execução de Delegação
Competências na Junta de Freguesia
Alquerubim – Relatório do 2.º Quadrimestre
2017
Deliberação: por unanimidade, submeter
apreciação da Assembleia Municipal.

de
de
de
à

Processo N.º 59/2017/ Atividades na Via Pública
com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
autorização de uma interrupção de trânsito,
com isenção das taxas, para a realização de uma
exposição de artesanato, a pedido da Junta de
Freguesia de São João de Loure e Frossos.
Processo N.º 64/2017/ Ruído
Deliberação: por unanimidade, ratificar a emissão
de licença especial de ruído, com isenção das taxas,
para a realização do evento Trocópar, a pedido do
Grupo de Teatro “A Bateira”.
Processo N.º 01/2017/ Acampamentos Ocasionais
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
emissão de licença especial para realização de
acampamento ocasional, com isenção das taxas,
para a realização do evento Trocópar, a pedido do
Grupo de Teatro “A Bateira”.
Processo N.º 47/2017/ Eventos em Espaço Público
Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar a emissão
de licença para realização de eventos em espaço
público municipal, com isenção das taxas, para a
realização do evento Trocópar, a pedido do Grupo
de Teatro “A Bateira”.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo
Folclórico e Etnográfico de Albergaria-a-Velha
na receção do Grupo da Rússia “Youth Folk
Dance Ensemble Arfan – Osetia Del Norte”,
comparticipando em 50% das despesas com o
alojamento e refeições do Grupo.
Minuta de Protocolo de Cooperação a Celebrar
com o Sport Clube Beira-Mar
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta
de protocolo, o qual tem por objeto principal a
cedência/utilização do Pavilhão Polidesportivo de
Angeja.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de
Alquerubim
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas, à Guarda
Nacional Republicana de Albergaria-a-Velha, para
a prática de exercício físico dos efetivos do Porto.
Cedência da Piscina Municipal de Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, autorizar a
utilização das instalações pelo Clube Desportivo
de Campinho para a realização de treinos.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência da Sala Principal, com isenção de taxas,
ao Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha,
para a realização de jornadas internas de trabalho
destinadas a docentes.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência da Sala Principal, com isenção de taxas,
à Comissão Política Concelhia do PSD, para a
realização de uma ação de cariz político.
Minuta de Protocolo de Parceria de Espetáculo a
Celebrar com a Associação Cultural e Recreativa
Carnaval de Albergaria
Deliberação: por unanimidade, ceder a Sala
Principal do Cineteatro Alba, bem como os
recursos humanos necessários, com isenção das
taxas, para a realização de um seminário técnico
e espetáculo cultural de angariação de fundos em
prol dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-aVelha.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações ao Centro Paroquial São Vicente da
Branca, com isenção do pagamento das taxas
devidas, para a realização de uma peça teatral
intitulada “Malditos Cem Mil Contos”.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar cedência
das instalações ao PS de Albergaria-a-Velha, com
isenção das taxas devidas, para a realização de uma
ação de cariz político.

Processo N.º 13/2017/ Recintos Improvisados
Deliberação: por unanimidade, ratificar a emissão
de licença de recinto improvisado, com isenção
das taxas, para a realização do evento Trocópar, a
pedido do Grupo de Teatro “A Bateira”.

Cedência do Salão Polivalente do Centro Escolar
de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ratificar a cedência
das instalações ao PS de Albergaria-a-Velha, com
isenção das taxas devidas, para a realização de uma
ação de cariz político.

Processos N.º 42 e 56/2017/ Eventos em Espaço
Público Municipal e Licença Especial de Ruído

Cedência do auditório do Arquivo Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder

as
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instalações à Direção de Campanha do PSD de
Albergaria-a-Velha, com isenção das taxas devidas,
para a realização de uma ação de cariz político.
Ata n.º 20
Data: 20-09-2017
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da
Branca – Indicação de Representantes
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada.
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia de Angeja –
Relatório do 2.º Quadrimestre de 2017
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia da Branca –
Relatório do 2.º Quadrimestre de 2017
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia de S. João
de Loure e Frossos – Relatórios dos 1.º e 2.º
Quadrimestres de 2017
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, atribuir ao Grupo
Folclórico e Etnográfico de Albergaria-a-Velha um
subsídio de 300 euros destinado ao aluguer de
equipamento de som para a realização do XXXIV
Festival Internacional de Folclore.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, atribuir à União
Desportiva e Cultural de Mouquim um subsídio
de 300 euros, bem como oferecer os troféus e
lembranças aos participantes do 4.º Raid BTT
Pedra da Mua.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações ao CDS-PP de Albergariaa-Velha, para a realização de uma ação de cariz
político.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Culturalb – Associação de Artes,
Recreio e Cultura de Albergaria-a-Velha, com
isenção das taxas devidas, para a realização da IV
Jornadas Históricas de Albergaria-a-Velha.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Associação de Instrução e Recreio
Angejense, com isenção das taxas devidas, para a
realização das comemorações do seu aniversário.
Cedência de instalações
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Educalba – Associação de Cultura
e Educação de Albergaria-a-Velha, com isenção
das taxas devidas, para a realização das aulas da
Universidade Sénior.
Cedência do Auditório do Centro Cultural de S.
João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Banda Velha União Sanjoanense, com
isenção das taxas devidas, para a realização da I
Gala do Executante.
Cedência do Espaço Café-Concerto do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência do espaço ao PS de Albergaria-a-Velha,
com isenção das taxas devidas, para a realização de
uma ação de cariz político.
Cedência de Sala da EB 1 de Fradelos
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência da sala ao PSD de Albergaria-a-Velha,
com isenção das taxas devidas, para a realização de

uma ação de cariz político.
Programa de Generalização do Fornecimento
de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB –
Minuta de Acordo de Cooperação a Celebrar com
a Probranca - Alteração
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
alteração da minuta do acordo de cooperação
para garantir a deslocação dos alunos da EB1 de
Fradelos para usufruírem da refeição escolar na
instituição.
Contrato de Aquisição de Serviços de Cedência
de Espaços Destinados a Formação Profissional
– Instituto de Emprego e Formação Profissional,
I.P. – Centro de Formação Profissional de Águeda
– Ação Técnicas de Procura de Emprego 2017 –
17VA52
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência de uma sala no Edifício Municipal situado
na Rua Américo Martins Pereira ao Instituto de
Emprego e Formação Profissional, IP – Centro
de Formação Profissional de Águeda, com a taxa
reduzida de 87,50 euros.
Contrato de Aquisição de Serviços de Cedência
de Espaços Destinados a Formação Profissional
– Instituto de Emprego e Formação Profissional,
I.P. – Centro de Formação Profissional de Águeda
– Ação Percurso de Acompanhante de Crianças
– 17VA49 Q+
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência de uma sala no Edifício Municipal situado
na Rua Américo Martins Pereira ao Instituto de
Emprego e Formação Profissional, IP – Centro
de Formação Profissional de Águeda, com a taxa
reduzida de 962,50 euros.
Cedência do Auditório do Edifício Municipal
situado na Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à SEMA – Associação Empresarial, com
isenção do pagamento das taxas devidas, para a
realização da sessão de esclarecimento “Cultural
Empreendedora”.
Ata n.º 21
Data: 04-10-2017
Voto de Pesar
Deliberação: por unanimidade, aprovar o voto
de pesar pelo falecimento de D. António Francisco
dos Santos, Bispo do Porto.
Processo N.º 71/2017/Ruído
Deliberação: por unanimidade, deferir o pedido
de licença especial de ruído à Teixeira, Pinto
& Soares, S.A., com isenção das taxas, para a
realização de trabalhos inerentes à empreitada
“Requalificação do Mercado Municipal”.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder a Sala
Principal ao Agrupamento de Escolas de
Albergaria-a-Velha, com isenção das taxas devidas,
para a apresentação da peça de teatro “Os Piratas”.
Programa Municipal da Educação – Projeto
Saltitar e Projeto musicART – Minuta de Acordo
de Cooperação a Celebrar com as Instituições
Particulares de Solidariedade Social do Município,
com Resposta Social de Jardim-de-Infância.
Deliberação: por unanimidade, celebrar os
acordos de cooperação com as IPSS com resposta
social de jardim-de-infância.
Programa Municipal da Educação – Projeto Ler+
em Família – Ação: Leituras em Vai e Vem – Minuta
de Acordo de Cooperação a Celebrar com as
Instituições Particulares de Solidariedade Social
do Município, com Resposta Social de Jardim-deInfância.
Deliberação: por unanimidade, celebrar os
acordos de cooperação com as IPSS com resposta
social de jardim-de-infância.
Programa Incluir+/ Projetos Incluir+ Música;
Incluir+ Desporto; Incluir+ Ler em Comunidade

– Minuta de Acordo de Cooperação a Celebrar
com a APPACDM
Deliberação: por unanimidade, aprovar as
minutas dos acordos de cooperação.

Municipal
Deliberação: a Câmara Municipal tomou
conhecimento da designação de Delfim dos Santos
Bismarck Álvares Ferreira como Vice-Presidente.

Programa Idade Maior – Projeto Ler em
Comunidade – Ação Cestos de Livros – Minuta
de Acordo de Cooperação a Celebrar com as
Instituições Particulares de Solidariedade Social
do Município, com Respostas Sociais dirigidas às
Pessoas idosas
Deliberação: por unanimidade, celebrar os
acordos de cooperação com as IPSS com
respostas sociais dirigidas às pessoas idosas.

Designação de Dois Vereadores em Regime de
Tempo Inteiro
Deliberação: a Câmara Municipal tomou
conhecimento da designação de Delfim dos
Santos Bismarck Álvares Ferreira e de Catarina
Rosa Ferreira Soares Mendes como Vereadores
em Regime de Tempo Inteiro.

Programa Idade Maior – Projetos Trauteias &
Rodopias e ativIDADE – Minuta de Acordo
de Cooperação a Celebrar com as Instituições
Particulares de Solidariedade Social do Município,
com Respostas Sociais dirigidas às Pessoas idosas
Deliberação: por unanimidade, celebrar os
acordos de cooperação com as IPSS com
respostas sociais dirigidas às pessoas idosas.
Ata n.º 22
Data: 18-10-2017
Voto de Pesar
Deliberação: por unanimidade, aprovar o voto
de pesar pelas vítimas dos incêndios e enaltecer o
esforço das forças de proteção civil, com especial
atenção aos soldados da paz.
Processo N.º 66/2017/Atividades na Via Pública
com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
autorização para a realização de um simulacro
na Alameda 5 de Outubro e parte da via em
frente à estação ferroviária, com isenção das
taxas, solicitada pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.
Cedência de Terreno do Domínio Privado do
Município
Deliberação: por unanimidade, ratificar a emissão
da autorização para a instalação do Circo Leunam
no Parque de Lazer de Valmaior e junto ao Pavilhão
Municipal de Albergaria-a-Velha.
Cedência do Espaço Café-Concerto do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Culturalb – Associação de Artes,
Recreio e Cultura de Albergaria-a-Velha, com
isenção das taxas, para a realização do espetáculo
“As Palavras Possíveis… sobre a amizade”.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Probranca – Associação para o
Desenvolvimento Sócio-Cultural da Branca, com
isenção das taxas, para a realização da Festa de
Natal da instituição.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações à Junta de Freguesia da
Branca, com isenção das taxas, para a instalação
dos órgãos da autarquia da Branca.
Cedência do Auditório e Sala de Ensaios do
Centro Cultural de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Banda Velha União Sanjoanense,
com isenção das taxas, para a realização de várias
atividades.
Ata n.º 23
Data: 27-10-2017
Periodicidade das Reuniões Ordinárias e Reunião
Pública da Câmara Municipal
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta de duas reuniões por mês, nas primeiras
e terceiras quartas de cada mês, sendo pública a
primeira reunião do mês.
Designação

do Vice-Presidente

da

Câmara

Criação de um Vereador em Regime de Tempo
Inteiro
Deliberação: por maioria, aprovar a criação
de um terceiro Vereador em Regime de Tempo
Inteiro, para o qual designou Sandra Isabel Silva
Melo de Almeida.
Constituição do Gabinete de Apoio ao Presidente
da Câmara e sua Composição
Deliberação: a Câmara Municipal tomou
conhecimento da designação do Chefe de
Gabinete Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira e
da Secretária Isabel Maria Porto de Pais Dordio.
Despacho de Distribuição de Funções
Deliberação: a Câmara Municipal
conhecimento.

tomou

Delegação de Competências da Câmara Municipal
no Presidente da Câmara Municipal
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada.
Despacho de Delegação de Competências no
Chefe do GAP
Deliberação: a Câmara Municipal tomou
conhecimento.
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
de Albergaria-a-Velha e Branca – Indicação de
Representantes do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação dos Vereadores Catarina Rosa Ferreira
Soares Mendes e Delfim dos Santos Bismarck
Álvares Ferreira e da Técnica Superior Sónia Maria
Pires de Almeida Valente como representantes.
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Albergaria-a-Velha – Indicação de Representante
do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação da Vereadora Catarina Rosa Ferreira
Soares Mendes como representante do Município
e a Técnica Superior Sónia Maria Pires de Almeida
Valente como sua substituta.
AdCL – Águas do Centro Litoral, S.A. –
Comunicação sobre Representação
Deliberação: a Câmara Municipal tomou
conhecimento.
ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A. –
Indicação de Representante do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Sandra Isabel Silva Melo de Almeida
como representante do Município.
Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de
Informação, S.A. - Indicação de Representante do
Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Delfim dos Santos Bismarck Álvares
Ferreira como representante do Município.
Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga Indicação de Representantes do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Delfim dos Santos Bismarck Álvares
Ferreira e Catarina Rosa Ferreira Soares Mendes
como representantes do Município e Sandra Isabel
Silva Melo de Almeida como suplente.
Associação Nacional de Municípios Portugueses Indicação de Representante do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de António Augusto Amaral Loureiro e
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Santos como representante do Município.
WRC – Web para a Região Centro, Agência de
Desenvolvimento Regional, S.A. - Indicação de
Representante do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Delfim dos Santos Bismarck Álvares
Ferreira como representante do Município.
Orquestra Filarmonia das Beiras - Indicação de
Representante do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Delfim dos Santos Bismarck Álvares
Ferreira como representante do Município.
Associação Caminhos de Fátima - Indicação de
Representante do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Delfim dos Santos Bismarck Álvares
Ferreira como representante do Município.
AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. - Indicação
de Representante do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de António Augusto Amaral Loureiro e
Santos como representante do Município.
ACES Baixo Vouga - Indicação de Representante
do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Catarina Rosa Ferreira Soares
Mendes como representante do Município.
Entidade Regional Turismo do Centro de Portugal
– Comunicação sobre Representação
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Delfim dos Santos Bismarck
Álvares Ferreira, em substituição do Presidente, na
Assembleia-geral da Entidade Regional Turismo do
Centro de Portugal.
Associação para o Desenvolvimento Rural
Integrado das Terras de Santa Maria - Indicação de
Representante do Município
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
designação de Delfim dos Santos Bismarck Álvares
Ferreira como representante do Município.
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro –
Baixo Vouga – Comunicação sobre Representação
Deliberação: a Câmara Municipal tomou
conhecimento.
Autoridade Municipal de Proteção Civil Informação
Deliberação: a Câmara Municipal tomou
conhecimento.
Proposta de Subsídio a Atribuir às Coletividades
e Instituições do Município por Convites de
Aniversário à Câmara Municipal e/ou Presidente
e Vereadores
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada de atribuir um subsídio no
montante de 200 euros.
Proposta de Autorização de Despesa com
Fornecimento de Bens e Serviços
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada.
Proposta para Concessão de Autorização de
Despesa em Encargos com Pessoal
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada.
Contratação do “Fornecimento Contínuo de
Energia Elétrica às Instalações Alimentadas
em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial
(BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa
Tensão Normal – Iluminação Pública (BTN-IP),
dos Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia,
Agrupamento de Entidades Adjudicantes do
Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa,
Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro,
Entidades que Integram o Agrupamento de
Entidades Adjudicantes” - Adjudicação
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a
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proposta apresentada pelo concorrente EDP
Comercial – Comercialização de Energia, S.A.,
podendo atingir o valor máximo de 1 423 837,44
euros para o prazo de 24 meses.
Ata n.º 24
Data: 02-11-2017
5.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor
Municipal de Albergaria-a-Velha – Proposta Final
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal de 24-11-2017 sob
proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de
02-11-2017.
Acordos de Execução de Delegações de
Competências nas Juntas de Freguesia –
Caducidade/Renovação
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal de 24-11-2017 sob
proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de
02-11-2017.
Imposto Municipal Sobre Imóveis – Fixação do
Valor da Taxa Sobre Imóveis de 2017, a Vigorar
em 2018
Deliberação: aprovado em Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal de 24-11-2017 sob
proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de
02-11-2017.
Derrama para o Ano de 2018 – Fixação de Taxa
Percentual (Relativa aos Resultados do Exercício
Económico de 2017)
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal de 24-11-2017 sob
proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de
02-11-2017.
Participação no Imposto Sobre o Rendimento de
Pessoas Singulares para o Ano de 2018 – Fixação
de Taxa
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal de 24-11-2017 sob
proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de
02-11-2017.
Taxa Municipal dos Direitos de Passagem – Fixação
de Taxa para o Ano de 2018
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal de 24-11-2017 sob
proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de
02-11-2017.
Norma de Controlo Interno – Ponto 2.9 do
Decreto-Lei N.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal de 24-11-2017 sob
proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Ordinária de
02-11-2017.
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia de Ribeira de
Fráguas – Relatórios do 1.º, 2.º e 3.º Quadrimestre
de 2017
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
Processo N.º 57/2017/Eventos em Espaço Público
Municipal
Deliberação: por unanimidade, autorizar a
realização do Mega Magusto, com isenção de taxas,
promovido pela Associação Amar Sem Diferenças.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, autorizar o
pagamento das despesas efetuadas pela Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria-a-Velha na aquisição e transformação
de viaturas de socorro.
Ateliers de Ocupação de Tempos Livres – Ateliers
de Natal 2017 – Fixação de Preço e Inscrição

Deliberação: por unanimidade, determinar a
gratuitidade dos Ateliers de Ocupação de Tempos
Livres de Natal/2017.
Revista de Publicação Anual – Albergue – História
e Património do Concelho de Albergaria-a-Velha
N. º4 – Fixação de Preço
Deliberação: por unanimidade, fixar o preço em
10 euros.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações ao Agrupamento de Escolas da Branca,
com isenção das taxas, bem como atribuir um
subsídio destinado a suportar os custos com
o aluguer de equipamento de som e luz, para a
realização da Cerimónia de Entrega de Prémios de
Mérito Escolar.
Cedência do Auditório e da Sala de Ensaios do
Centro Cultural de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência dos espaços à Junta de Freguesia de S.
João de Loure e Frossos, com isenção das taxas
devidas, para a realização do acolhimento da Banda
de Ernstein.
Prémios de Mérito Escolar 2016/2017
Deliberação: por unanimidade, atribuir os
Prémios de Mérito Escolar aos alunos indicados
pelos respetivos estabelecimentos de ensino.
Ata n.º 26
Data: 15-11-2017
Carta Educativa do Município de Albergaria-aVelha – 1.ª Revisão
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal de 24-11-2017 sob
proposta da Câmara Municipal, conforme
deliberação tomada em Reunião Extraordinária
de 15-11-2017.
Reunião Extraordinária de 15-11-2017.
Via Ciclável – Angeja/Frossos – Relatório Final
Deliberação: por unanimidade, aprovar o
relatório final, adjudicando a empreitada à
Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas
– António Rodrigues Parente, S.A. pelo montante
de 152 162,43 euros e prazo de execução de 90
dias.
Requalificação da Escola da Avenida – Albergariaa-Velha – Relatório Final
Deliberação: por unanimidade, aprovar o
relatório final, adjudicando a empreitada à ASO –
Construções, Lda. pelo montante de 619 841,40
euros e prazo de execução de 365 dias.
Processo N.º 68/2017/Atividades na Via Pública
com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o
encerramento ao trânsito de via em Vilarinho de
S. Roque, com isenção de taxas, para a realização
de um Convívio de S. Martinho organizado
pela AVILAR – Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Aldeia de Vilarinho de S.
Roque.
Processo N.º 58/2017/Eventos em Espaço Público
Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar a isenção
de taxas de licenciamento de um Convívio de S.
Martinho – Há Magusto na Aldeia, em Vilarinho de
S. Roque, organizado pela AVILAR – Associação
para a Promoção e Desenvolvimento da Aldeia de
Vilarinho de S. Roque.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, ratificar o
apoio ao Centro Cultural e Desportivo dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de Albergariaa-Velha na realização de um passeio cultural à
cidade do Porto, comparticipando com 35% do
custo total de 425 euros do aluguer da viatura.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, ratificar o apoio
ao Conselho de Arbitragem das Associação de
Futebol de Aveiro na realização do Fórum de
Arbitragem, cedendo a Biblioteca Municipal, com
isenção das taxas, e pagado as refeições solicitadas.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo
Folclórico Danças e Cantares do Fial na aquisição
de novos trajes, comparticipando em 30% das
despesas indicadas.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube de
Albergaria na realização de obras de ampliação e
adaptação da sua sede, comparticipando em 30%
das despesas totais apresentadas.
Festival de Natal nas Piscinas Municipais 2017
Deliberação: por unanimidade, autorizar a
participação de amiliares dos alunos da Escola
Municipal de Natação no Festival.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações ao Núcleo de Treinadores de Futebol
do Distrito de Aveiro, com isenção das taxas, para
a realização de uma ação de formação.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola das Laginhas, com isenção das
taxas, para a realização da festa de Natal.
Cedência do Auditório do Centro Cultural de São
João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações à Banda Recreativa União Pinheirense,
com isenção das taxas, para a realização de
concerto e prévios ensaios.
Cedência do Auditório do Arquivo Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações à ANEFA – Associação
Nacional de Empresas Florestais, com isenção das
taxas, para a realização de uma reunião sobre a
problemática dos fogos.
Cedência do Auditório do Edifício Municipal da
Rua Américo Martins Pereira, em Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações à AJE – Associação de
Jovens Empreendedores, com isenção das taxas,
para a realização de uma reunião.
Cedência do Pavilhão do Edifício Municipal da Rua
Américo Martins Pereira, em Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações ao Grupo Folclórico,
Cultural e Recreativo de Albergaria-a-Velha, com
isenção das taxas, para a realização de um desfile
de moda.
Cedência do Pavilhão e Refeitório do Edifício
Municipal da Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações à Associação Cultural e
Recreativa Escola de Samba Unidos de Vila Régia,
com isenção das taxas, para a realização de jantar
comemorativo de aniversário.
Ata n.º 27
Data: 06-12-2017
Voto de pesar
Deliberação: por unanimidade, aprovar um voto
de pesar pelo falecimento
da Ex.ma Sr.ª Fátima Maria do Rosário Almeida
Coelho da Silva Resende.
Voto de louvor
Deliberação: por unanimidade, aprovar um voto
de louvor à ARMAB – Associação Recreativa e
Musical Amigos da Branca, pelo 1º lugar alcançado
no IV Concurso de Bandas Filarmónicas de Braga

ALBERGARIA EM REVISTA - Nº50
Documentos Previsionais do Município para 2018
(Orçamento, Grandes Opções do Plano e Mapa
de Pessoal)
Deliberação: aprovados em Sessão da Assembleia
Municipal de 18-12-2017 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 06-12-2017.

criança < 3 anos – gratuito; - Bilhete de criança
= ou > 3 anos – € 2,00; - Bilhete de adulto = ou
> 12 anos – € 3,00; - Utentes com Cartão Sénior
Municipal ou Cartão de Voluntário – gratuito; Utentes com apresentação de fatura/recibo de
compras efetuadas no comércio local, com sede
no município de Albergaria-a-Velha, com valor igual
ou superior a € 10,00 – gratuito.

Organização dos Serviços Municipais – Modelo de
Estrutura Orgânica Nuclear
Deliberação: aprovada em Sessão da Assembleia
Municipal de 18-12-2017 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 06-12-2017.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, atribuir um
subsídio no montante de € 500,00, destinado
a apoiar o Banco Alimentar Contra a Fome de
Aveiro.

Organização dos Serviços Municipais –
Regulamento da Estrutura e Organização dos
Serviços Municipais para 2018
Deliberação: aprovada em Sessão da Assembleia
Municipal de 18-12-2017 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 06-12-2017.
Assunção de Compromissos Plurianuais, no
âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos
em atraso, durante o ano de 2018 – Autorização
Prévia Genérica
Deliberação: aprovada em Sessão da Assembleia
Municipal de 18-12-2017 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 06-12-2017.
Contratação de Fornecimento de Gás Natural –
Relatório do Júri do Procedimento - Decisão de
Adjudicação
Deliberação:
por
unanimidade,
aprovar
o relatório final do Júri do Procedimento,
adjudicando, consequentemente, a contratação
do fornecimento de gás natural ao concorrente
Gás Natural Comercializadora, S.A. – Sucursal em
Portugal, pelo valor de € 170.030,00, tendo em
conta os consumos estimados, podendo atingir o
valor máximo de €250.000,00, aos quais acresce
o IVA à taxa legal em vigor, considerando o prazo
contratual de 24 meses.
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia da Branca –
Relatório do 3.º Quadrimestre de 2017
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal a execução do
contrato de delegação de competências celebrado
com a Junta de Freguesia da Branca.
Acordos de Execução de Delegação de
Competências nas Juntas de Freguesia – Renovação
Deliberação: aprovada em Sessão da Assembleia
Municipal de 18-12-2017 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 06-12-2017.
Processo N.º 71/2017/Atividades na Via Pública
com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o
despacho e autorizar, com isenção de taxas, a
realização da 1ª Corrida/Caminhada pelo fim de
violência contra as mulheres, a pedido da PRAVE
- Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha.
Realização da Festa de Natal - Lugar Das Cores
– Traçado de Percurso e Fixação dos Preços de
Bilheteira
Deliberação: por unanimidade, aprovar o
traçado do percurso, determinando, para
garantia da segurança do evento e participantes,
a presença da Guarda Nacional Republicana, dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha, dos
recursos humanos, da obtenção de seguros de
responsabilidade civil e de acidentes pessoais e,
ainda, da demais logística necessária à realização
do mesmo.
Por unanimidade, fixar os preços para entrada
na pista de gelo, bem como para os espetáculos
previstos para o Cineteatro Alba nos dias 17, 22 e
23 de dezembro de 2017, sujeito ao levantamento
do bilhete e à lotação da sala, ficando os restantes
dias com acessos gratuitos, a saber: - Bilhete de

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
atividade do Centro Cultural e Desportivo dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de Albergariaa-Velha nos seguintes termos: a cedência do
Pavilhão do edifício municipal, situado na Rua
Américo Martins Pereira, para realização do
jantar de Natal, a Sala Estúdio no Cineteatro
Alba, com isenção do pagamento das taxas
devidas pela utilização; Apoiar financeiramente,
com um subsídio no montante de € 8.000,00,
destinado à realização de um jantar convívio de
Natal de 2017 dos trabalhadores do Município e,
ainda, à aquisição de lembranças e lanches para
os filhos dos mesmos até à idade de 12 anos,
inclusive, mediante a exibição dos documentos
comprovativos da despesa; Apoiar, em espécie,
através da oferta de aproximadamente 250
cabazes de Natal, destinados aos colaboradores
e estagiários em serviço no Município, até
ao montante de € 14.000,00, os quais serão
disponibilizados até ao dia 22 de dezembro, pela
Câmara Municipal.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a União
Desportiva e Cultural de Mouquim em 50% das
despesas efetuadas e constantes do orçamento
apresentado, deduzida a despesa já comparticipada
em reunião de 21.10.2015, até ao limite máximo
de € 48.000, mediante a exibição de documentos
comprovativos da despesa, para a finalização de
obras na sua sede.
Cedência de Equipamento Informático ao Clube
Desportivo de Campinho
Deliberação:
por
unanimidade,
ceder
gratuitamente um computador HP D530,
identificado no Sistema de Inventário e Cadastro
sob o número 2620, devendo proceder-se ao
abate contabilístico do referido bem e ser lavrado
o respetivo auto de cessão.
Frequência da Piscina Municipal da Branca, com
isenção de taxas
Deliberação: por unanimidade, autorizar a
integração de Joana Raquel Henriques Soares
nas aulas de Hidroterapia da Piscina Municipal da
Branca, com isenção do pagamento de taxas, por
questões de insuficiência económica.
Cedência do Átrio do Centro Educativo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Fundação Creche Helena
Albuquerque Quadros para a realização da Festa
de Natal.
Cedência de Instalações do Centro Escolar das
Laginhas
Deliberação: por unanimidade, ratificar o
despacho e autorizar a cedência das instalações,
com isenção de taxas, à Associação de Pais da
Escola das Laginhas, para realização de uma sessão
de Divercook.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder o auditório
do CCB, a título precário e pontual, com isenção
das taxas devidas, à Associação de Pais da Escola
Básica da Branca para a realização da Festa de
Natal.

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder a sala, a
título precário e pontual, com isenção das taxas, à
Associação de Infância D. Teresa para a realização
da Festa de Natal.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, ao Centro Social e Paroquial Santa
Eulália para realização da Festa de Natal.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, à PRAVE - Associação de Promoção de
Albergaria-a-Velha para realização de Workshop
sobre o tema Alcoolismo: Caminhos para a
Intervenção (CLDS).
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, à Misericórdia de Albergaria-a-Velha para
realização das III Jornadas de Envelhecimento e
Saúde Mental.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, à Associação Florestal Baixo-Vouga
para realização de reunião para apresentação de
diversas iniciativas relevantes para o setor florestal
e ainda da Assembleia Geral da Associação
Florestal Baixo-Vouga.
Programação Cultural da Rede Cultural e Criativa
do Município – Janeiro a Março de 2018 –
Cineteatro Alba e Outros Equipamentos – Preços
de Bilheteira
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços
de bilheteira para o ciclo de programação da Rede
Cultural e Criativa do Município, no período de
janeiro a março de 2018, bem como os restantes
incentivos, nos termos propostos.
V Encontro Para Além de Princesas e Dragões –
Fixação de Preço de Inscrição
Deliberação: por unanimidade, fixar um preço
de inscrição para o identificado Encontro, no
montante de € 10/dia/pessoa.
Livraria Municipal – Campanha Promocional de
Natal 2017
Deliberação: por unanimidade, para efeitos do
disposto no Regulamento Municipal e Tabela de
Taxas, Preços e Licenças, aprovar a proposta
apresentada.
Livraria Municipal – Inteiro Postal Comemorativo
dos 900 Anos de Albergaria-a-Velha – Fixação de
Preço
Deliberação: por unanimidade, e para efeitos do
disposto no Regulamento Municipal e Tabela de
Taxas, Preços e Licenças, aprovar o preço de €
0,50 (IVA incluído) para venda do Inteiro Postal.
Cedência do Refeitório do Edifício Municipal
situado na Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o
despacho e autorizar a cedência do refeitório,
com isenção de taxas, ao Rancho Folclórico
Malmequeres de Campinho para realização de um
jantar de final de época.
Cedência do Pavilhão do Edifício Municipal situado
na Rua Américo Martins Pereira, em Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, ceder o Pavilhão,
a título precário e pontual, com isenção das taxas
devidas pela utilização, ao Clube de Albergaria para
realização do seu jantar de Natal.
Cedência do Auditório do Arquivo Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar o
despacho e autorizar a cedência do auditório, com
isenção de taxas, ao Clube de Ciclismo Excepção
BTT para realização de uma Assembleia Geral.

Ata n.º 28
Data: 20-12-2017
Central de Compras/ Central Nacional de
Compras Municipais
Deliberação: por unanimidade, aderir à Central
de Compras/ Central Nacional de Compras
Municipais, aprovando a minuta do contrato de
adesão.
Processo N.º70/2017/Atividades na Via Pública
com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
autorização da realização do IV Passeio Solidário
APPACDM Trilhos Limpos, com isenção das taxas,
conforme pedido da APPACDM de Albergaria-aVelha.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Banda
Velha União Sanjoanense com um subsídio no
valor de 50% das despesas com o transporte na
deslocação a Erstein, França, no âmbito de uma
atividade de intercâmbio cultural.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder o Pavilhão,
a título precário e pontual, com isenção das taxas,
ao Centro Social e Paroquial de Angeja para
realização do convívio interinstitucional “III Chá
Dançante”.
Cedência de Instalações do Centro Escolar de
Laginhas
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações, com isenção das taxas, à
Associação de Pais da Escola das Laginhas para a
realização de uma reunião.
Mecenato Cultural/Cineteatro Alba – proposta de
donativo
Deliberação: por unanimidade, aceitar e
agradecer o donativo da empresa JADE Creation
a afetar exclusivamente à prossecução de fins de
caráter cultural – atividade do Cineteatro Alba.
Cedência do Auditório do Centro Cultural de S.
João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência do auditório, com isenção das taxas, ao
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha
para realização de uma festa de fim de período
letivo.
Cedência do Auditório do Centro Cultural de S.
João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência do auditório, com isenção das taxas, à
Junta de Freguesia de S. João de Loure e Frossos
para realização de um almoço convívio e concerto.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder o salão, a
título precário e pontual, com isenção das taxas,
à AJE – Associação de Jovens Empreendedores
de Albergaria-a-Velha para realização da palestra
“Produtividade, Motivação Pessoal e Organização
do Tempo”.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder o salão, a
título precário e pontual, com isenção das taxas, à
Administração Regional de Saúde do Centro para
realização da 1.ª Reunião da Unidade de Saúde
Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do
Baixo-Vouga.
Ata n.º 01
Data: 03-01-2018
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia de
Alquerubim – Relatório Quadrimestral (3.º
Quadrimestre de 2017)
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
Processo N.º72/2017/Atividades na Via Pública
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BOLETIM MUNICIPAL
com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
autorização da realização da Caminhada/Corrida
Noturna dos Reis, com isenção das taxas, conforme
pedido da Junta de Freguesia de Albergaria-a-Velha
e Valmaior.
Programa de Apoio às IPSS – Apoio Financeiro
Anual
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada, que estipula um limite
máximo de 12 500€ e mínimo de 7500€ no valor
do apoio a cada IPSS.
CriAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita
(2.ª Fase Municipal) - Prémios
Deliberação: por unanimidade, determinar a
oferta de cheques-prenda nos seguintes termos:
1.º lugar Leitura – 100€; 2.º lugar Leitura – 75€;
3.º lugar Leitura – 50€; Distinguidos Escrita – 100€.
Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar
com o Clube de Ciclismo FJP – Instalações
do Antigo Jardim-de-Infância da Bela Vista, em
Alquerubim
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta
do Protocolo de Cooperação.

Deliberação: por unanimidade, apoiar a Banda
Recreativa União Pinheirense na aquisição
de vários instrumentos musicais e acessórios,
comparticipando com 30% do montante indicado.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube
de Ciclismo de Albergaria-a-Velha FJP nos termos
constantes da minuta de Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo.
Programação Cultural da Rede Cultural e Criativa
do Município – Janeiro a Março de 2018 –
Cineteatro Alba e outros Equipamentos – Preços
de Bilheteira - Aditamento
Deliberação: por unanimidade, determinar a
gratuitidade do espetáculo Warm Up Risorius, a
realizar no Cineteatro Alba.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, ao Agrupamento de Escolas da Branca
para realização da prova espetáculo da 1.ª fase do
Concurso criAtiva.

Cedência da Sala Estúdio do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a cedência
graciosa da Sala Estúdio à AHMA – Associação
Humanitária Mão Amiga para realização de Festa
de Natal.

Cedência do Auditório do Centro Cultural da
Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência do auditório, com isenção das taxas,
ao Agrupamento de Escolas da Branca, para
realização de uma sessão de formação.

Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, à Associação Nacional de Professores
de Informática para realização do II Encontro:
Aprendizagens Essenciais na Disciplina de TIC.

Cedência da Sala Principal e Quatro Salas do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações, com isenção das taxas, ao
CDS-PP para a realização de uma Convenção de
Autarcas Portugueses.

Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, à Federação de Folclore Português para
realização de uma ação de formação.

Minuta de Protocolo de Parceria de Espetáculo de
Teatro “Freudenfest – Hoje Há Teatro!”
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta
do protocolo de parceria.

Cedência do Refeitório do Edifício Municipal da
Rua Américo Martins Pereira, em Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a cedência
graciosa do refeitório à Equipa de Ciclismo FJP/
Escolinha de Ciclismo FJP para realização de um
almoço convívio.
Cedência de Sala de Formação do Edifício
Municipal da Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, autorizar a
cedência do espaço, com uma redução do valor
da taxa prevista, fixando-a em 3,60€ por hora, à
SEMA – Associação Empresarial para a realização
de uma formação.
Ata n.º 02
Data: 17-01-2018
Requalificação da Escola Secundária de Albergariaa-Velha – Relatório Final
Deliberação: por unanimidade, aprovar o
relatório final, adjudicando a empreitada ao
concorrente Construções Marvoense, Lda., pelo
montante de 218 500€ e prazo de execução de
90 dias.
Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia de Albergariaa-Velha e Valmaior – 3.º Quadrimestre de 2017
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo
de Cantares de Santa Eulália na deslocação aos
Açores, para participar no Encontro de Música
Tradicional Portuguesa, comparticipando com 60%
das despesas, até ao limite máximo de 4500€.
Subsídio
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Mecenato Cultural
Deliberação: por unanimidade, aceitar e
agradecer os donativos das empresas Aveicellular,
DURIT e Polivouga a afetar exclusivamente à
prossecução de fins de caráter cultural – atividade
do Cineteatro Alba.
Conselho Municipal de Educação – Mandato
2017/2021
Deliberação: aprovada em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 17-01-2018.
Regulamento de Apoio ao Arrendamento Urbano
para Fins Habitacionais/2017 – Lista Definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovada.
Ata n.º 03
Data: 07-02-2018
Relatório de Avaliação do Cumprimento do
Estatuto do Direito de Oposição no ano de 2017
Deliberação: a Câmara Municipal tomou
conhecimento.
Projeto de Regulamento Municipal sobre as
Formas de Apoio às Freguesias do Município de
Albergaria-a-Velha para o Mandato 2017/2012.
Deliberação: aprovado em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 07-02-2018.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação
de Competências a celebrar entre a Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de
Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior –
Mandato 2017/2021
Deliberação: aprovado em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em

Reunião Ordinária de 07-02-2018.

apresentado.

Minuta de Acordo de Execução de Delegação
de Competências a celebrar entre a Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de
Freguesia de Alquerubim – Mandato 2017/2021
Deliberação: aprovado em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 07-02-2018.

Subsídio e Outros Apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube
Desportivo de Campinho na realização do
36.º Grande Prémio de Atletismo – Cidade de
Albergaria com a atribuição de um subsídio de
1500€, bem como o apoio técnico e logístico
solicitado pelo Clube, a cedência do Pavilhão
Municipal de Albergaria-a-Velha, com isenção de
taxas, e o pagamento dos custos de segurança do
evento.

Minuta de Acordo de Execução de Delegação
de Competências a celebrar entre a Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de
Freguesia de Angeja – Mandato 2017/2021
Deliberação: aprovado em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 07-02-2018.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação
de Competências a celebrar entre a Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha e a Junta de
Freguesia da Branca – Mandato 2017/2021
Deliberação: aprovado em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 07-02-2018.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação de
Competências a celebrar entre a Câmara Municipal
de Albergaria-a-Velha e a Junta de Freguesia de
Ribeira de Fráguas – Mandato 2017/2021
Deliberação: aprovado em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 07-02-2018.
Minuta de Acordo de Execução de Delegação de
Competências a celebrar entre a Câmara Municipal
de Albergaria-a-Velha e a Junta de Freguesia de S.
João de Loure e Frossos – Mandato 2017/2021
Deliberação: aprovado em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 07-02-2018.
Cedência de Barraquinhas a Juntas de Freguesia
do Município
Deliberação: por unanimidade, apoiar a proposta
apresentada.
6.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor
Municipal de Albergaria-a-Velha – Abertura de
Procedimento
Deliberação: por unanimidade, desencadear o
procedimento legal de Alteração do Plano Diretor
Municipal de Albergaria-a-Velha.
Projeto de Regulamento de Concessão de
Benefícios aos Bombeiros Voluntários do Município
de Albergaria-a-Velha – Termo de Apreciação
Pública
Deliberação: aprovado em Sessão da Assembleia
Municipal de 23-02-2018 sob proposta da Câmara
Municipal, conforme deliberação tomada em
Reunião Ordinária de 07-02-2018.
Mecenato Cultural – Donativos de Empresas
destinados a apoiar as Atividades Culturais do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, aceitar e
agradecer os donativos das empresas Citergaz
e Art Corretores Seguros S.A. a afetar
exclusivamente à prossecução de fins de caráter
cultural – atividade do Cineteatro Alba.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Banda
Recreativa União Pinheirense na continuação de
obras na sua sede, comparticipando em 50% do
orçamento mais favorável.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o
Agrupamento de Escuteiros N.º 1116 de S.Vicente
da Branca na campanha “Dar a Mão a Covelo”,
comparticipando em 30% das despesas com o
transporte, no montante constante do orçamento

Subsídio Atribuído ao Agrupamento de Escolas da
Branca – alteração do requerente (Associação de
Pais da Escola Básica da Branca)
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
alteração.
Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar
com a Junta Regional de Aveiro do Corpo
Nacional de Escutas e o Agrupamento N.º 1145
do Corpo Nacional de Escutas, relativo à cedência
das Instalações do Antigo Jardim-de-Infância da
Várzea, em Angeja
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta
do Protocolo de Cooperação.
Minuta de Protocolo de Parceria de Espetáculo a
celebrar com a APPACDM de Albergaria-a-Velha,
relativo à produção do Espetáculo Pontes Sonoras,
V Edição – Caixinha Encantada
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta
do protocolo de parceria.
Cedência do Espaço Café-Concerto do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a cedência
do espaço ao Clube de Ciclismo FJP de Albergariaa-Velha, com isenção das taxas, para apresentação
das equipas de ciclismo de estrada e BTT.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência da Sala Principal à Prave – Associação
de Promoção de Albergaria-a-Velha, com isenção
das taxas, para apresentação da peça de teatro
“Mariana num Mundo Igual”.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder a Sala
Principal, com isenção das taxas, à Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares – Direção de
Serviços da Região Centro para realização da
Sessão Distrital/Regional do Parlamento dos
Jovens 2017/2018.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência do salão, com isenção das taxas, à
Jobra – Associação de Jovens da Branca/ ART’J/
CMJ para realização de um wokshop de clown e
malabarismo/artes de rua.
Cedência de Espaço da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas, à Prave Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha
para realização de uma formação de especialização
em igualdade de género.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação:
por
unanimidade,
ceder
as instalações, com isenção das taxas, ao
Agrupamento C.N.E. N.º 1145 - Angeja para
realização do Encontro Nacional dos Exploradores
da Região de Aveiro – CNE.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja,
com Isenção de Taxas
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, à Coordenação Local do Desporto
Escolar de Aveiro para realização da fase final do
Campeonato Escolar de Badminton.
Ateliers de Ocupação de Tempos Livres/
Páscoa/2018 – Fixação de Preço
Deliberação: por unanimidade, determinar a
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gratuitidade dos Ateliers da Páscoa 2018.
Cedência do Pavilhão e Refeitório do Edifício
Municipal da Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, ao Grupo Folclórico e Etnográfico de
Albergaria-a-Velha para realização do 13.º Torneio
de Sueca.
Cedência do Pavilhão e Refeitório do Edifício
Municipal da Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário, com isenção das taxas,
ao Grupo de Peregrinos de Celeirós- Braga para
alojamento de 50 peregrinos.
Cedência do Pavilhão e Refeitório do Edifício
Municipal da Rua Américo Martins Pereira, em
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário, com isenção do
pagamento das taxas, ao Clube de Albergaria para
realização de uma festa carnavalesca da Secção de
Hóquei.
Celebração de Contrato de Aquisição de
Serviços de Cedência de Espaços para Formação
Profissional para a Ação de EFA B3 – Assistente
Familiar e de Apoio à Comunidade.
Deliberação: por unanimidade, ratificar a decisão
de cedência do espaço solicitado, com a taxa
reduzida de 6618,50€ ao Instituto de Emprego e
Formação Profissional, IP – Centro de Formação
Profissional de Águeda para realização de
formação.
Ata n.º 04
Data: 09-02-2018
Distinções Honoríficas
Deliberação: concluída a votação, resulta a
atribuição das distinções honoríficas propostas
a Marina Bastos, Grohe Portugal e Polivouga –
Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro; Casa
da Alameda, Banda Recreativa União Pinheirense,
Rancho Folclórico Malmequeres de Campinho,
Associação Cultural e Recreativa Sobreirense Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata; Rancho
Folclórico de Ribeira de Fráguas - Medalha de
Mérito Municipal – Grau Cobre, a serem entregues
em Cerimónia Pública Solene, por ocasião dos 183
anos do Concelho de Albergaria-a-Velha e 900
anos da Fundação de Albergaria-a-Velha.
Ata n.º 05
Data: 21-02-2018

de Albergaria, atribuindo um subsídio de 30%
do montante orçamentado, exceto as taxas
correspondentes às licenças/autorizações, bem
como a cedência dos balneários do Pavilhão e
Piscinas de Albergaria, com isenção das taxas, para
a realização do Circuito BTT – NGPS – “Terras
de Osseloa”.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder o Pavilhão,
com isenção do pagamento das taxas, à Associação
Juvenil de Angeja para realização do Final Four de
Futsal Feminino e Supertaça Feminina.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder o
Pavilhão, com isenção do pagamento das taxas,
à Coordenação Local do Desporto Escolar
de Aveiro para realização do Torneio de
Encerramento da modalidade de Boccia.
Cedência do Auditório e Hall do Centro Cultural
da Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas, à Branca Activa
Sport Clube para realização da Festa da Maia.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência da Sala Principal, com isenção das taxas,
à Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo
Regional do Centro, para realização de uma “Ação
de Educação para a Saúde”.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
Associação de Pais da Escola de Laginhas,
comparticipando com 30% do montante total para
a realização de uma sessão Divercook e outra de
Yoga com Leitura.
Academia de Verão 2018 – 13.ª edição da
Universidade de Aveiro
Deliberação: por unanimidade, apoiar até 10
jovens interessados em frequentar as atividades da
Academia de Verão.
Academia de Verão 2018 – 10.ª edição da
Universidade de Coimbra
Deliberação: por unanimidade, apoiar até 10
jovens interessados em frequentar as atividades da
Academia de Verão.
Academia de Verão 2018 – 13.ª edição da
Universidade do Porto
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta
do protocolo a celebrar com a Universidade do
Porto, apoiando a participação de 15 jovens do
Município.

Acordo de Execução de Delegação de
Competências na Junta de Freguesia de Angeja –
3.º Quadrimestre de 2017
Deliberação: por unanimidade, submeter à
apreciação da Assembleia Municipal

Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior
– Ano letivo 2017/2018 – Lista Definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista
definitiva de candidatos a bolseiro.

Atribuição do Direito de Ocupação Efetiva,
de Natureza Precária, de Lugares no Mercado
Municipal A Praça – Programa da Hasta Pública
Deliberação: por unanimidade, aprovar as
condições gerais definidas no Programa da Hasta
Pública.

Data: 07-03-2018

Hasta Pública para Atribuição do Direito de
Ocupação Efetiva, de Natureza Precária, de Lugares
no Mercado Municipal A Praça – Nomeação de
Comissão
Deliberação: por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada.
1.ª Adenda/Alteração ao Protocolo de
Colaboração celebrado com o Núcleo de
Produtores de Hortofrutícolas Prove de
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a adenda/
alteração ao protocolo de colaboração.
Subsídios e Outros Apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube

Ata n.º 06

Voto de Pesar
Deliberação: por unanimidade, aprovar um voto
de pesar pelo falecimento do Exmo. Sr. Eugénio
Gonçalves Daniel.
Mercado Municipal A Praça - Preços
Deliberação: por unanimidade,
proposta apresentada

aprovar

a

Toponímia da Freguesia de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, atribuir os
topónimos Rua do Barreiro, Sobreiro; Rua
das Portagens, Sobreiro; e Rua da Feira Nova,
Albergaria-a-Velha.
Programação Cultural da Rede Cultural e Criativa
do Município – Ciclo de Programação de Abril a
Julho de 2018 – Fixação de Preços de Bilheteira
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços
de bilheteira.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
Associação
Humanitária
dos
Bombeiros
Voluntários de Albergaria-a-Velha, atribuindo um
subsídio no montante de 50 670€ correspondente
à despesa não comparticipada da aquisição de um
veículo tanque tático florestal.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
Associação Quinta das Relvas, comparticipando
com 30% das despesas com alimentação e
materiais, até ao limite máximo de 500€, relativas a
evento “Social Street Art”.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo
Coral da Paróquia de Santa Cruz de Albergariaa-Velha, comparticipando com 30% das despesas
com o aluguer de transporte na deslocação ao
encontro anual do Grupo Coral Litúrgico, em
Mondim de Basto.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube
de Albergaria, comparticipando com 30% das
despesas com o transporte aéreo dos atletas
e equipa técnica da secção de hóquei para a
participação num torneiro na Madeira.
Cedência da Sala 28 do Centro Coordenador de
Transportes
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pelo período de seis
meses, renovável, à Associação dos Amigos das 50’s
Fumarentas para execução das suas atividades.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder o
Pavilhão, com isenção do pagamento das taxas,
à Coordenação Local do Desporto Escolar
de Aveiro para realização do Torneio de
Encerramento da modalidade de Boccia.
Cedência da Piscina Muncipal da Branca
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com isenção das taxas, à Salv’Aqua –
Associação de Salvamento Aquático e Assistência a
Banhistas para realização de um curso de nadador
salvador profissional.

Deliberação: por unanimidade, aprovar as normas
do projeto e autorizar as despesas inerentes à
participação dos membros do júri designados para
o projeto.
Cedência do Refeitório do Edifício Municipal da
Rua Américo Martins Pereira, em Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, ceder o refeitório,
a título precário e pontual, com isenção das taxas,
ao Rancho Folclórico Malmequeres de Campinho
para realização de um torneio de Sueca.
Cedência do Pavilhão do Edifício Municipal da Rua
Américo Martins Pereira, em Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder o pavilhão,
a título precário e pontual, com isenção das taxas,
ao Spot Clube Alba para realização do III Torneio
de Sueca Veteranos.
Cedência do Auditório do Edifício Municipal da
Rua Américo Martins Pereira, em Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência do auditório, com isenção das taxas,
à Associação de Jovens Empreendedores de
Albergaria-a-Velha para realização de cerimónia de
instalação de órgãos sociais.
Cedência do Refeitório do Edifício Municipal da
Rua Américo Martins Pereira, em Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência do refeitório, com isenção das taxas,
à Associação Cultural e Recreativa Carnaval
de Albergaria-a-Velha para realização de jantar
convívio com grupos participantes no Carnaval de
Albergaria 2018.
Cedência de instalações do Edifício Municipal da
Rua Américo Martins Pereira, em Albergaria-aVelha
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, com uma taxa reduzida de 15€/hora, à
Associação das Indústrias de Madeiras e Mobiliário
de Portugal para realização do curso “Ambiente,
Higiene e Segurança no Trabalho”.
Ata n.º 07
Data: 21-03-2018

Cedência do Auditório do Centro Cultural de S.
João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência do auditório, com isenção das taxas, à
Banda Velha União Sanjoanense, para realização de
ensaios e concerto no âmbito de um Estágio de
Direção com alunos da APAV.

Processo N.º 4/2018/Atividades na Via Pública com
Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
autorização, com isenção de taxas, para a
realização do 2.º Passeio Noturno Todo-o-Terreno
organizado pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência da sala, com isenção das taxas, à
Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca,
para realização de concerto comemorativo do
78.º aniversário da ARMAB.

Processo N.º 8/2018/Atividades na Via Pública com
Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, autorizar a
realização do XIII Cross de Montanha da Jobra,
com isenção das taxas, organizado pela Jobra –
Associação de Jovens da Branca.

Cedência de Sala da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, à Prave – Associação de Promoção de
Albergaria-a-Velha, para realização da formação
“Apoio à Vítima de Violência: Como Agir”.

Processo N.º 1/2018/Peditórios
Deliberação: por unanimidade, isentar o
procedimento, organizado pela CERCIAZ –
Centro de Recuperação de Crianças Deficientes e
Inadaptadas de Oliveira de Azeméis, do pagamento
de taxas.

Parada da Primavera 2018
Deliberação: por unanimidade, aprovar o traçado
e traçado alternativo da Parada da Primavera, bem
como atribuir um subsídio no montante de 5€ por
criança participante.

Comemoração do Dia Mundial da Atividade Física
Deliberação: por unanimidade, autorizar a
frequência, pelos interessados, das instalações
aquáticas no dia 6 de abril, com isenção de
pagamento das taxas devidas.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha,
atribuindo um subsídio destinado ao aluguer do
equipamento de som, para a realização de um
evento de angariação de fundos.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube
Desportivo de Campinho, comparticipando em
30% dos custos com deslocação e alojamento
de dois atletas e da técnica para participação
no Campeonato Nacional Juvenis, Juniores e
Absolutos, no Funchal-Madeira.
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Apoio Técnico
Deliberação: por unanimidade, disponibilizar um
técnico do Centro Municipal de Marcha e Corrida
para a Caminhada do Dia Mundial dos Moinhos,
dinamizada pela APPACDM de Albergaria-a-Velha.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
Associação Cultural e Recreativa Escola de Samba
Unidos de Vila Régia, comparticipando em 30%
dos custos com deslocação para participação no
Desfile de Carnaval de Loulé.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo
Coral da Paróquia de Alquerubim, Frossos e S. João
de Loure, comparticipando em 30% dos custos
com deslocação para participação no Encontro
Anual, em Fátima.
Subsídio, Cedência de Instalações e Outros Apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Jobra –
Associação de Jovens da Branca na realização do
XIII Cross de Montanha, atribuindo um subsídio
no montante de 1500€, bem como disponibilizar
o apoio logístico necessário, os balneários do
Pavilhão Polidesportivo da Branca e hall de entrada
do Centro Cultural da Branca, suportar os custos
com a GNR necessária à segurança da prova e
suportar as despesas de aluguer de equipamento
de som e dos insufláveis da meta.
Subsídio, Cedência de Instalações e Outros Apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube de
Albergaria na realização do X Torneio de Futebol
Feminino de Albergaria-a-Velha, atribuindo um
subsídio no montante de 2500€, bem como ceder
o Estádio Municipal António Augusto Martins
Pereira, com isenção do pagamento das taxas,
oferecer 40 paletes de água e o transporte de
colchões. A Câmara Municipal deliberou, ainda,
atribuir, com carater extraordinário, um subsídio
no montante de 750€ destinado a reforçar o
apoio concedido à edição do pretérito ano, face
ao aumento do número de atletas participantes.
Cedência do Espaço Café-Concerto do
Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as
instalações, a título precário e pontual, com isenção
das taxas, à Culturalb – Associação de Artes,
Recreio e Cultura de Albergaria-a-Velha, para
realização do espetáculo “As Palavras Possíveis…
Sobre as Palavras”.
Albergaria conVIDA 2018 – Fixação de Preço
Deliberação: por maioria, aprovar a fixação do
preço de bilheteira para o dia 1 de julho como
se indica: gratuito até aos 16 anos e 3€ a partir
dos 16 anos.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a
Associação de Pais da Escola Básica da Branca,
comparticipando com 30% das despesas
orçamentadas para a realização do Dia do
Agrupamento de Escolas da Branca.
Cedência do Centro Escolar das Laginhas
Deliberação: por unanimidade, ratificar a
cedência das instalações, com isenção de taxas, à
Associação de Pais da Escola das Laginhas, para
realização de uma reunião.
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HORÁRIO DE
ATENDIMENTO
AO PÚBLICO
TERÇA-FEIRA
09H00 - 12H30

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

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

Nome
Endereço
Localidade
Código-Postal
Telefone

Telemóvel

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

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

SERVIÇO DE RECOLHA DE MONOS E VERDES
926 966 071

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